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Česká republika vstupem do Evropské unie v roce 
2004 přijala mnohé závazky, a to i v oblasti ochra-
ny přírody a  krajiny. Jedním z  nich je vytvoření 
a  následná péče o  soustavu chráněných území 
evropského významu, nazvaná NATURA 2000. 
Vytvoření soustavy NATURA 2000 vyplývá ze dvou 
zásadních právních předpisů EU v oblasti ochra-
ny přírody – Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků 
a Směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostou-
cích rostlin. 

Cílem soustavy NATURA 2000 je zajištění ochrany 
nejvzácnějších a nejohroženějších druhů živočichů, 
rostlin a jejich stanovišť. 

Soustava NATURA 2000 je tvořena dvěma typy 
území – ptačími oblastmi a evropsky významnými 
lokalitami. 

Ptačí oblasti byly samostatně vyhlášeny nařízením 
vlády, která obsahují nástroje ochrany pro zlepšení 
podmínek pro výskyt a hnízdění těch konkrétních 
druhů ptáků, které jsou předmětem ochrany pří-
slušných ptačích oblastí. V Královéhradeckém kraji 

se nachází celkem pět ptačích oblastí (ptačí oblast 
Krkonoše, Rožďalovické rybníky, Žehuňský rybník – 
obora Kněžičky, Broumovsko, Orlické Záhoří). 

Evropsky významné lokality byly na  základě 
odborného návrhu Agentury ochrany přírody a kra-
jiny ČR zařazeny do takzvaného národního seznamu 
České republiky, po schválení národního seznamu 
Evropskou komisí došlo k jejich zařazení do evrop-
ského seznamu, na jehož základě je Česká republika 
povinna zajistit jejich ochranu a odpovídající péči. 

Vybrané lokality byly následně příslušnými orgá-
ny ochrany přírody vyhlášeny jako zvláště chráněná 
území. 

Královéhradecký kraj zajistil vyhlášení vybraných 
evropsky významných lokalit za  zvláště chráněná 
území kategorie přírodní rezervace a přírodní památ-
ka. O  dlouhodobé, systematické a  úspěšné péči 
o zvláště chráněná území kraje svědčí i skutečnost, 
že mnohá již v minulosti vyhlášená chráněná území 
byla zařazena do soustavy NATURA 2000. 

V předkládané publikaci čtenář nalezne evropsky 
významné lokality Královéhradeckého kraje, o které 
kraj pečuje a jejichž ochranu zajišťuje. 

Úvod
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Bažiny

HISTORIE ÚZEMÍ 
Chráněné území zde bylo vyhlášeno již v roce 2002 
Nařízením Okresního úřadu v Rychnově nad Kněž-
nou. Tvoří je mozaika vlhkých luk v mělkém údolí 
bezejmenného toku a na přilehlých pravostranných 
svazích. Necelý kilometr od rezervace se nachází 
Prázova bouda, jejíž bohatá historie sahá do dru-
hé poloviny 19. století, čímž se řadí k  nejstarším 
horským chatám nejen v  Orlických horách, ale 
i v celých Čechách.

HROZBY 
Nevhodný způsob a termín seče, odvodnění a změ-
na vodního režimu, zarůstání invazivními druhy, 
narušování půdního krytu vjezdem motorových 
vozidel, stavební činnost v okolí.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Pravidelné kosení jednou ročně po odkvětu vsta-
vačovitých, odstraňování náletových dřevin a křo-
vitých vrb, včetně odvozu veškeré biomasy. 

PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je omezení či pozastavení 
sukcesních procesů v nelesním ekosystému, které 
vedle přírody formoval svou činností i člověk tak, 
aby bylo zachováno vývojové stadium společenstva 
rašelinných, slatinných a vlhkých pcháčových luk, 
které jsou důležité pro existenci stabilní populace 
mechorostu srpnatky fermežové a  dalších dru-
hů mechorostů (bažiník kostrbatý nebo kýlnatka 
bažinná). Z dalších zvláště chráněných rostlinných 
druhů se v hojném počtu vyskytuje prstnatec májo-
vý, bledule jarní, upolín evropský a masožravá ros-
natka okrouhlolistá. 

Typy evropských stanovišť: střídavě vlhké bez-
kolencové louky, vlhká tužebníková lada, mezofilní 
ovsíkové louky, nevápnitá mechová slatiniště, váp-
nitá slatiniště.

Kategorie: Přírodní rezervace
Výměra: 3,9 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2013
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Kvetoucí vstavače májové a upolíny

Mozaika kvetoucích vstavačů a suchopýru
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Běleč – střelnice

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany evropsky významné lokali-
ty Běleč – střelnice je vážka jasnoskvrnná, která 
má na  lokalitě dobrý potenciál dalšího rozvoje 
v důsledku poměrně jednoduchých managemento-
vých zásahů. Populace komunikuje s populací v EVL 
Na Plachtě. Z hlediska východočeského regionu se 
jedná o patrně nejstabilnější populaci druhu. 

HISTORIE ÚZEMÍ 
Připravuje se na vyhlášení v roce 2019–2020 v kate-
gorii přírodní památka.

Za německé okupace vznikla v této části hradec-
kých lesů letecká střelnice. Byla využívána jako cílo-
vá plocha pro nácvik bombardování a pro cvičnou 
střelbu z palubních zbraní. S vojenským využitím 
území se skoncovalo až v roce 1990.

OHROŽENÍ
Lokalita je ohrožena zarůstáním a zazemňováním. 
V  letech 2004 a 2015 zde byly realizovány zásahy 
spočívající v částečném odtěžení bahnitého sedi-
mentu a odstranění náletových dřevin, způsobu-
jících vysoké zastínění a  zanášení tůní a  dalších 
vodních ploch organickým opadem. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Navrženo: Zbudování a údržba tůní, prosvětlování 
lesních porostů, odstraňování náletových dřevin. 

Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 7,9 ha
Okres: Hradec Králové

Vážka jasnoskvrnná 



Hradec Králové

PŘEDMĚT OCHRANY
Evropsky významnou lokalitou jsou prostory uvnitř 
přehradní hráze a obtokové štoly pod hrází vodní 
nádrže Les Království na Labi poblíž samoty Tešnov 
u obce Bílá Třemešná. Předmětem ochrany v EVL 
je netopýr černý, který zimuje v chladnějších obto-
kových štolách, vyskytuje se pravidelně v počtech 
až nižších desítek jedinců, ale jeho počty kolísají 
v závislosti na zimních teplotách. Dále byli na zimo-
višti zaznamenáni pravidelně vrápenci malí, vzácně-
ji netopýr vodní, netopýr Brandtův a netopýr ušatý. 
Těžištěm výskytu zimujících letounů jsou vnitřní 
prostory přehradní hráze a obtokové štoly pod hrází 
vodní nádrže, které ústí do odtokových kanálů.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Stavba přehrady Les Království proběhla v letech 
1910 až 1919, po  dobu první světové války byly 
stavební práce přerušeny. Ve  své době se jedna-
lo o  největší nádrž v  Československé republice, 
pokud se týkalo zadrženého množství vody, a nej-
delší přehradu, co do délky zděné hráze (218 m). 
V letech 1920–1923 byla na pravém břehu pod hrází 
postavena průběžná vodní elektrárna. Celé vodní 
dílo včetně elektrárny je od  roku 1958 kulturní 

památkou a od roku 2010 národní kulturní památ-
kou České republiky.

HROZBY 
Netopýr černý je velice citlivý především na rušení 
na zimovištích, kde se projevuje takzvaný kaská-
dový efekt ve velkých shlucích jedinců (probuzení 
jednoho jedince způsobí hromadné buzení sou-
sedních netopýrů), proto je nezbytné minimalizovat 
jakékoliv rušení zimujících jedinců v období od říj-
na do dubna. Důležité je také udržení přístupnosti 
lokality pro letouny používanými vletovými otvory 
a zachování stávajících mikroklimatických a svě-
telných podmínek v podzemních prostorech hráze 
a v obtokových štolách, včetně zachování stávající 
dynamiky proudění vzduchu v  podzemí. Vstupy 
do  podzemí jsou v  současné době zabezpečené 
provozovatelem vodního díla Povodí Labe (vstup 
do hráze dveřmi prostupnými pro letouny a přístup 
ke štolám oplocením). 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Optimálním způsobem péče o  zdejší zimoviště 
letounů je zachování stávajícího stavu lokality 
a režimu jejího využívání.

Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 0,04 ha
Okres: Trutnov

3

Bílá Třemešná

Netopýr černý

4 |  Bílá Třemešná
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Březinka

PŘEDMĚT OCHRANY
EVL je geomorfologicky pestré území (svahy a str-
že, údolí, dva potoky, bývalý lom) s mozaikovitým 
uspořádáním stanovišť. Předmětem ochrany jsou 
mezofilní ovsíkové louky, acidofilní bučiny, května-
té bučiny a údolní jasanovo-olšové luhy.

Květena lokality je tvořena převážně luční-
mi druhy mezofilními a  obecnými (s  výskytem 
na mnoha různých stanovištích), druhy vlhkých luk 
a jasanovo-olšových luhů a druhy lesními (bučin-
nými). Diverzitu cévnatých rostlin dotvářejí vzác-
něji se vyskytující druhy sušších stanovišť, skalních 
biotopů a druhy vodní a mokřadní, vyskytující se 
v částečně zatopeném lomu u Bělovsi. V zachova-
lejších porostech mezofilních luk zpravidla domi-
nují trávy kostřava červená, psineček obecný, 
tomka vonná, méně často trojštět žlutavý, lipnice 
luční a ovsík vyvýšený. Z bylin se častěji vyskytují 
třezalka skvrnitá, zvonek okrouhlolistý, řebříček 
obecný, kontryhele, jetel luční, jetel plazivý, jitro-
cel kopinatý, kopretina bílá, svízel povázka. Na vlh-
čích stanovištích se vyskytují navíc další druhy, 
například pcháč zelinný, pcháč potoční, skřípina 
lesní, děhel lesní, tužebník jilmový, krabilice chlu-
patá, krvavec toten, sítiny a jiné. 

HISTORIE ÚZEMÍ
Území je významné i  jako příměstská klidová 
zóna navazující bezprostředně na  bývalé lázně 
v Bělovsi. Nacházejí se v něm i objekty českoslo-
venského pohraničního opevnění z let 1935–1938, 
z nichž pozornost návštěvníků si zaslouží především 
pěchotní srub N-S 82 Březinka, který je plně zrekon-
struovaný do původní podoby z roku 1938 včetně 
veškerého vybavení a zbraní. V těsném blízkosti EVL 
se nachází evropsky významná lokalita Pevnost 
Dobrošov – jedno z  nejvýznamnějších zimovišť 
netopýrů v České republice. 

HROZBY 
Intenzivní zemědělské hospodaření spojené 
s  degradací lučních společenstev (pastva skotu 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 155,7 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2012
Okres: Náchod

s vysokým zatížením), šíření invazních druhů rostlin, 
nadměrné turistické využívání lokality.

PROVÁDĚNÁ PÉČE
Pro luční porosty je důležité udržení extenzivního 
hospodaření s jednou či dvěma sečemi s odklíze-
ním biomasy, případně s šetrnou pastvou. Protože 
část mezofilních ovsíkových luk je degradována, 
bude management směřovat k jejich postupnému 
zlepšení. Žádoucí je udržet v lokalitě i vlhké pchá-
čové louky a  makrofytní vegetaci vodních ploch 
a mokřadů. Na lesních pozemcích je cílem zachová-
ní společenstev bučin a rozšíření plochy listnatých 
a smíšených porostů při obnově lesa.

  Březinka  | 5
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Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 27,9 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2012
Okres: Hradec Králové

Bystřice

PŘEDMĚT OCHRANY 
Bystřice patří mezi několik vodních toků v České 
republice, kde doposud přežívá prosperující popu-
lace ohroženého mlže velevruba tupého.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Bystřice je z větší části zregulovaný pahorkatinný 
tok, levostranně vtékající do řeky Cidliny. Protéká 
intenzivně zemědělsky využívanou, až na  menší 
výjimky odlesněnou krajinou. 

Zájmová lokalita se nachází v nadmořské výšce 
od 240 do 280 m n. m. Koryto Bystřice je ve sledo-
vaném úseku široké asi 3–8 m, břehy jsou obvykle 
zpevněné kamenným záhozem nebo kamennou 
patkou, směrová regulace bývá na mnoha místech 
již rozvolněna, jednotlivě se nacházejí břehové nát-
rže, kde je břeh převážně hlinitý a začínají se tvořit 
tůně. 

Tím vznikají nové habitaty v  jinak celkem uni-
formním toku. Dno je hlinité, místy se štěrkopísči-
tými lavicemi, při březích se ukládá jemné bahno 
a detrit. V místech s rychlejším proudem může být 
dno místy štěrkovité až kamenité. Bystřice byla 
regulována v  60. letech 20. století, je propojena 
řadou náhonů a melioračních příkopů. Celé území 
již od  15. století bylo systematicky meliorováno 
a vysoušeno.

V území přírodní památky bylo v minulosti koryto 
řeky Bystřice napřímeno a upraveno. Managemen-
tová opatření na území přírodní památky by měla 
vést k  ochraně stávajícího stavu a  k  postupné-
mu zlepšování morfologických parametrů koryta 
a k vylepšení fyzikálně-chemických ukazatelů kva-
lity vody.

HROZBY 
Znečistění a eutrofizace jak z bodových zdrojů, tak 
i plošné. Zvýšený přísun půdních částic erozí země-
dělské půdy. Řada nepřekonatelných příčných 
objektů znemožňujících migraci rybích hostitelů. 
Regulace vodního toku. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Obecně – snižování znečištění, stavba rybích pře-
chodů respektive bypassů, rozsáhlejší opatření 
v  nivě ke  snížení eroze a  přísunu znečisťujících 
látek a živin. 

Velevrub tupý (Unio crassus)

6 |  Bystřice
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Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 17,3 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2013
Okres: Jičín

Byšičky 1

PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilních populací 
kuňky ohnivé, hlízovce Loeselova a dalších zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin – čolka vel-
kého, čolka obecného, ropuchy obecné, rosničky 
zelené, skokana zeleného a mnohých druhů ptáků 
jako motáka pochopa, chřástala vodního, bukáčka 
malého, z rostlin tuřice (ostřice) Davallovy, kruštíku 
bahenního, kruštíku modrofialového, zevaru nej-
menšího, prstnatce májového, vemeníku dvoulis-
tého, upolínu evropského, lilie zlatohlavé, vachty 
trojlisté a dalších druhů. Prostředkem k dosažení 
cíle ochrany je vhodná údržba stávajících biotopů 
ve vazbě na využívání rybníků a okolních pozemků.

Typy evropských stanovišť: hercynské duboha-
břiny, vápnitá slatiniště, střídavě vlhké bezkolenco-
vé louky, makrofytní vegetace přirozeně eutrofních 
a mezotrofních stojatých vod.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Přírodní památka Byšičky 1 je tvořená rybníky 
Bahníkem a Zákopským a na ně navazujícími sla-
tinnými loukami. Území se nachází 8 km severozá-
padně od Hořic a 4 km východně od Lázní Bělohrad. 
Chráněné území zde bylo vyhlášeno již v roce 1999 
Nařízením Okresního úřadu v Jičíně.

Kuňka ohnivá

Hlízovec Loeselův

HROZBY 
Nevhodný způsob rybníkářského hospodaření, 
nevhodná rybí obsádka, chov vodní drůbeže, 
zarůstání rákosem, nevhodná manipulace s vodní 
hladinou, zastínění, nevhodně provedená seč, mul-
čování, odvodnění území.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Pravidelné kosení slatinných luk 2× ročně, odstra-
ňování náletových dřevin, včetně odvozu veškeré 
biomasy. 
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Rosnička zelená

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 9,4 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2011
Okres: Jičín

PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilní populace 
kuňky ohnivé a dalších druhů obojživelníků (sko-
kana zeleného, rosničky zelené, ropuchy obecné, 
čolka velkého, čolka obecného) a  dalších druhů 
obojživelníků a  plazů ( ještěrka živorodá, slepýš 
křehký či užovka obojková).

Typy evropských stanovišť: makrofytní vegetace 
přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. 

HISTORIE ÚZEMÍ 
Rybník je ve tvaru přibližně rovnostranného troj-
úhelníka, okolí tvoří smrkový les se zastoupením 
melioračních dřevin, severní strana přechází v pás 
travin a  pole. Lokalita nebyla do  doby vyhlášení 
za  EVL chráněna jako zvláště chráněné území. 
Rybník (označovaný místním názvem jako rybník 
Oujezd) a okolní lesní pozemky jsou v soukromém 
vlastnictví. Rybník je ponechán bez zásahů samo-
volnému vývoji. V roce 1998 byla v jižní části lokality 
vytvořena tůň pro obojživelníky.

HROZBY 
Nevhodný způsob rybníkářského hospodaření, 
nevhodná rybí obsádka, nevhodná manipulace 
s  vodní hladinou, chov vodní drůbeže, zarůstání 

rákosem, zazemňování, predace černé zvěře, melio-
race území.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Kosení travních porostů, redukce rákosin včetně 
odstraňování vzniklé biomasy. 

7

Červená Třemešná – rybník

Čolek obecný

Kuňka ohnivá

8 | Červená Třemešná – rybník



Hradec Králové

8

Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 739,1 ha
Okres: Jičín

Češovské lesy

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany evropsky významné lokality 
Češovské lesy jsou zachovalá společenstva dubo-
habřin a starých acidofilních doubrav.

Cílem péče o dubohabřiny a acidofilní doubravy 
je zlepšit druhové složení těchto porostů redukcí 
stanovištně a geograficky nepůvodních druhů dře-
vin, postupně snížit zastoupení jehličnanů (mimo 
jedle) a  vytvořit strukturně diferencovaný porost 
přirozeného druhového složení.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Obě stanoviště v EVL jsou nejvíce ovlivněna lesním 
hospodařením. Vyskytují se zde nepůvodní druhy 
dřevin – převážně dub červený, ojediněle i borovice 
vejmutovka, modřín opadavý, olše šedá a pámel-
ník bílý. Místy je zde i zastoupení smrku ztepilého 
a  borovice lesní nad rámec přirozené druhové 
skladby lesních porostů. 

Hospodaří se zde převážně holosečným způ-
sobem, místy se v EVL vyskytují monokultury smr-
ku ztepilého, borovice lesní a  dubu červeného. 
Druhová skladba lesních porostů je v  současné 
době nejvíce pozměněná v S části EVL jihovýchod-
ně od obce Jičíněves, kde se v této části EVL nachází 
více monokultur jehličnanů. 

Porosty s převažujícími jehličnany jsou nežádou-
cí i z pohledu světlomilných druhů rostlin, zvláště 
těch ohrožených či vzácných, vázaných na dubo-
habřiny či doubravy. Jehličnaté porosty poskytují 
více stínu, produkují kyselý opad a druhy vázané 
na dubohabřiny a doubravy v nich nemají vhodné 
podmínky pro výskyt. 

Negativní vliv na  bylinné patro má velkoploš-
ný způsob těžby porostů, kdy vznikají větší holé 
plochy, na kterých se lépe šíří expanzní, nitrofilní 
a ruderální druhy rostlin. V bylinném patře lesních 
porostů zaujímají místy velkou pokryvnost nepů-
vodní druhy barvínek menší a netýkavka malokvě-
tá. Bylinné patro je ovlivněno i poměrně vysokými 
stavy zvěře.

OHROŽENÍ
Hlavním faktorem, který by mohl lokalitu negativ-
ně ovlivnit by bylo nešetrné lesnické hospodaření, 
preferující nepůvodní dřeviny – dub červený, olše 
šedá, borovice lesní a smrk ztepilý a velkoplošné 
způsoby těžby, které jsou nešetrné i  k  druhům 
bylinného patra.

PROVÁDĚNÁ PÉČE
Obecně – zachovat přirozenou dřevinnou skladbu. 
Na  místech s  nepůvodními dřevinami postupně 
zvyšovat zastoupení místně vhodných listnatých 
dřevin. Neprovádět velkoplošné holoseče. Snížit 
stavy lesní zvěře.
 

 Češovské lesy  | 9
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Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 8,9 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Dědina u Dobrušky

v Podbřezí). V současné době má koryto vodního toku 
v úseku přírodní památky přírodě blízký charakter. 

HROZBY 
Nevhodné vodohospodářské zásahy spočívající 
v úpravách vodního toku, břehů a dna, budování 
stabilizačních prvků podélného spádu (migrační 
bariéry); budování malých vodních elektráren; úni-
ky splaškových vod; zemědělská činnost s orbou 
až na břehovou hranu toku, pastva skotu; změna 
splaveninového režimu, nadměrné nepovolené 
odběry povrchových vod k zavlažování; rozšiřování 
invazivních druhů (netýkavka, křídlatka). 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Lokální likvidace invazivních druhů rostlin.

PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilních populací 
mihule potoční a vranky obecné vhodnou údržbou 
biotopů vodního toku a  navazující nivy Dědiny. 
Z dalších živočichů je doložen výskyt střevle potoč-
ní, vydry říční, ledňáčka říčního, čápa černého. 
Na podmáčených loukách se vyskytuje v hojném 
počtu bledule jarní a mnohé další druhy. 

Typy evropských stanovišť: střídavě vlhké bezko-
lencové louky, mezofilní ovsíkové louky, štěrbinová 
vegetace vápnitých skal a drolin, hercynské dubo-
habřiny, údolní jasanovo-olšové luhy, tvrdé luhy 
nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Řeka Dědina pramení v Orlických horách v lesních 
mokřinách na  západním temeni sedloňovského 
vrchu a  po  60 km se u  Třebechovic pod Orebem 
vlévá do řeky Orlice. Ničivá povodeň v roce 1998 si 
kromě značných škod na majetku vyžádala i ztráty 
na lidských životech. Lokalita se nachází mezi obce-
mi Dobruška, místní částí Mělčany a obcí Podbřezí. 
Konkrétně se jedná o  úsek vodního toku Dědiny 
od  km 29,040 (silniční most s  komunikací č. 298 
Dobruška–Opočno) po  km 35,570 (silniční most 

Vranka obecná
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Kategorie: Přírodní rezervace
Výměra: 80,7 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Náchod

Dubno – Česká Skalice

PŘEDMĚT OCHRANY 
Z typů evropských stanovišť, které jsou v EVL chrá-
něny, jsou nejvíce zastoupeny údolní jasanovo-ol-
šové luhy s dominancí jasanu ztepilého, hercynské 
dubohabřiny a střídavě vlhké bezkolencové louky 
s  bohatým výskytem zvláště chráněných druhů 
rostlin. Nejvýznamnější jsou velmi početné popu-
lace pětiprstky žežulníku (hustokvětá forma) a prst-
natce pleťového. Opomenout nelze ani další zvláště 
chráněné rostliny, zejména kruštík bahenní, hadil-
ku obecnou, ostřici Davallovu, upolín evropský, 
prstnatec májový či vemeník dvoulistý a vemeník 
zelenavý.

Z evropsky významných druhů živočichů je před-
mětem ochrany kuňka ohnivá. Ptactvo je zastoupe-
no hlavně druhy typickými pro lužní lesy. Součástí 
EVL je i rybník s poměrně rozsáhlým litorálním pás-
mem s tůněmi. Hnízdí na něm mimo jiné i chřástal 
vodní, rákosník velký či moták pochop. Rezervace 
je hodnotná i entomologicky (bělopásek dvouřa-
dý, zdobenec zelenavý, pestré zastoupení střevlíků 
a kovaříků…). Zaznamenány byly i pozoruhodné 
výskyty hub (špička páchnoucí, štítovka nažloutlá).

HISTORIE ÚZEMÍ
Většina lesních porostů byla založena na  místě 
bývalých rybníků, které dosud připomínají zbyt-
ky hrází. Dubno bylo v minulosti využíváno i  jako 
obora a bažantnice; v lesích i na loukách se ještě 
nalézají zbytky historického odvodnění. Ve  zdej-
ších dubohabřinách nalezneme i mohutné jedince 
dubu letního staré 290–340 let. Vodní režim území 
byl silně poznamenán vyhloubením vodního přiva-
děče z řeky Úpy do vodní nádrže Rozkoš v 60. letech 
20. století, jehož následkem zanikl i původní pat-
náctihektarový Zlíčský rybník. Chemizace země-
dělství a rozvážení kejdy na okolní pozemky mělo 
za  následek výrazné ochuzení zdejší fauny měk-
kýšů. V Dubně se odehrála i dvě významná vojen-
ská střetnutí: 6. 1. 1424 tady zvítězilo husitské vojsko 
Jana Žižky z Trocnova nad katolickými pány vede-
nými Janem Městeckým z Opočna a 28. 6. 1866 zde 

Pětiprstka žežulník 
hustokvětá 

Prstnatec pleťový

Hadilka obecná 

proběhla jedna z bitev prusko-rakouské války, jejíž 
oběti připomínají četné pomníky i nedaleký vojen-
ský hřbitov.

HROZBY
Změna vodního režimu v  lokalitě, intenzivní ryb-
níkářské hospodaření na rybníku, absence kosení 
luk v přírodní rezervaci. Přemnožení spárkaté zvěře. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Louky jsou pravidelně koseny s odklizením pokose-
né biomasy. Je třeba podporovat přirozené zmla-
zování lesního porostu ve  prospěch geograficky 
původních listnatých dřevin, zejména dubu letního. 
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Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 31,5 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Jičín

Kosatec sibiřský

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany v přírodní památce Dymokur-
sko-Bahenské louky jsou zachovalá společenstva 
dubohabřin, starých acidofilních doubrav s dubem 
letním na  písčitých pláních, smíšených jasano-
vo-olšových lužních lesů temperátní a  boreál ní 
Evropy, přirozených eutrofních vodních nádrží 
(vegetace s bublinatkou jižní), bezkolencových luk 
na  vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých 
půdách a dále společenstva vysokých ostřic. 

Lokalita je tvořena z velké části velice zachova-
lými lesními společenstvy hercynských duboha-
břin, v menší míře jasanovo-olšových luhů a velmi 
omezeně vlhkých acidofilních doubrav. Na  lesní 
rybník navazuje litorální vegetace vysokých ostřic. 
Louky mají charakter střídavě vlhkých bezkolenco-
vých luk. I přes odvodnění a z části i dlouhodobou 
absencí hospodaření se stále jedná o přírodně vel-
mi cenné plochy.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Území se nachází na  pomezí převážně zeměděl-
sky využívaného Polabí a širší oblasti lesnatějšího 
Českého ráje. Zdejší krajina byla osídlená již v době 
neolitické lidem rolnickým, jak o tom svědčí naleze-
né artefakty (kamenné ráhno a neolitická popelnice). 
Nedaleká obec Dětenice patří ke starým charvátským 
osadám. Dá se předpokládat, že mýcení lesů spojené 
s osidlováním území a rozvojem zemědělské půdy 
ve větším rozsahu v oblasti prakticky skončilo asi 
ve 14. století. Od té doby se rozsah lesů už jen málo 
změnil. K částečnému zalesnění zemědělské půdy 
došlo novodobě od poloviny 20. století. Zalesnění 
se týkalo zejména obtížněji přístupných a zeměděl-
sky hůře obdělávatelných (zejména podmáčených) 
luk. Rozvoj lesa byl částečně způsoben i  sukcesí 
na opuštěných loukách, nejednalo se vždy o cílené 
zalesňování. Tento vývoj dokládají i Bahenské louky, 
kde během 20. století byly ve větším rozsahu zalesně-
ny louky v SV části PP. Lesní porosty byly v minulosti 
na území PP obhospodařovány zřejmě jako les střed-
ní (sdružený) či jako nízký (pařezina).

HROZBY 
Převážnou část území tvoří lesy, z toho pak vyplývají 
možná ohrožení a zranitelnost. Jde především o pře-
vody listnatých porostů (především dubu a habru) 
na kultury jehličnanů (zejména smrk a modřín). 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
U luk je nutné pravidelné každoroční kosení – cca 2 ha. 

Obecně – v  lesních porostech preferovat šetr-
nější způsoby hospodaření s využitím stanovištně 
odpovídajících druhů dřevin, podporovat přiroze-
né zmlazení, ponechávat dočasné i trvalé výstavky. 
Udržovat a zvyšovat biodiverzitu lesů pěstováním 
smíšených lesů přirozené druhové skladby, vytvářet 
podmínky pro ochranu biotopů chráněných rost-
lin a živočichů, nezalesňovat drobné luční enklávy. 
Výsledkem hospodaření v tomto hodnotném úze-
mí by měly být druhově pestré porosty s etážovitou 
strukturou s odpovídajícím bylinným patrem. 

Dymokursko-Bahenské louky
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Halín

PŘEDMĚT OCHRANY 
Přirozené eutrofní vodní nádrže, hercynské dubo-
habřiny, kuňka ohnivá a  střevíčník pantoflíček. 
Dlouhodobým cílem ochrany je vhodná péče 
o biotopy, vedoucí k posílení stávajících popula-
cí zvláště chráněných druhů rostlin a  živočichů. 
Prioritou je udržení současného stavu biotopu her-
cynských dubohabřin, které v PP Halín dominují. 
Právě na tato přírodní stanoviště jsou pak vázány 
další významné druhy, jako je střevíčník pantoflí-
ček. Vhodným rybničním hospodařením na rybní-
ku Halín bude zachován biotop nádrže s přítomnou 
vodní vegetací. Vhodná péče o  rybník podpoří 
populace obojživelníků, které se zde vyskytují, 
zejména pak kuňky ohnivé vázané na mělkovodní 
partie s vodní vegetací.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Přírodní památku Halín tvoří lesní komplex s  ryb-
níkem u obce Běstviny, mezi Dobruškou a Novým 
Městem nad Metují. Severní část lokality tvoří pro-
táhlá opuková stráň s jihovýchodní orientací. Ta je 
plochou nivou Halínského potoka a Halínským ryb-
níkem oddělena od jižní části lokality, která je mírně 
zvlněná s pozvolnými svahy různých orientací. Z map 
I. vojenského mapování z let 1764–1768 je patrno, že 
se zde již rybník Halín nacházel. V průběhu času byl 
rybník zrušen, obnoven byl až v roce 1949. Rybník leží 
v povodí Dědiny a je napájen Halínským potokem. 
V současné době je rybník v soukromém vlastnictví 
rodu Kolowratů, využíván je společností Rybářství 
Opočno – Jan Kolowrat Krakowský. Rybník je využí-
ván převážně k chovu kapra obecného.

HROZBY 
Hlavním faktorem, který by mohl lokalitu negativně 
ovlivnit, by bylo nešetrné lesnické hospodaření – 
zakládání kultur stanovištně a geograficky neod-
povídajících druhů – smrk ztepilý, dub červený aj. 
Především na severním okraji lokality se negativně 
projevuje vliv splachů z okolních polí a následná 
eutrofizace. Na vodní společenstva na Halínském 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 160,8 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2013
Okres: Rychnov nad Kněžnou

rybníce může mít negativní vliv intenzivní chov ryb 
a kachen, jež potlačuje druhovou bohatost spole-
čenstev vodních makrofyt.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Obecně – zachování přirozené dřevinné skladby. 
Na  místech s  nepůvodními dřevinami postupně 
zvyšovat zastoupení místně vhodných listna-
tých dřevin. Neprovádět velkoplošné holoseče. 
Realizovat konkrétní zásahy do populace střevíč-
níku s cílem jejího posílení. V Halínském rybníce 
snížit množství býložravých ryb, provádět sečení 
rákosových a orobincových porostů v podzimních 
a zimních měsících, částečné odbahnění, zachová-
ní litorálního pásma.

Střevíčník 
pantoflíček

Kuňka ohnivá
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Kuňka ohnivá

Hluboký Kovač
Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 7,7 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2013
Okres: Jičín

PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zajistit stabilní populaci 
kuňky ohnivé a dalších zvláště chráněných druhů 
obojživelníků a plazů – čolka velkého, čolka obec-
ného, skokana zeleného, ropuchy obecné, rosnič-
ky zelené, skokana štíhlého, skokana ostronosého, 
skokana skřehotavého, ještěrky živorodé, užovky 
obojkové a  dalších druhů obojživelníků a  plazů. 
V území se vyskytují některé chráněné druhy rostlin, 
například rdest vláskovitý.

 Typy evropských stanovišť: hercynské dubo-
hab řiny; vlhké acidofilní doubravy, údolní jasano-
vo-olšové luhy.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Lokalita nebyla do doby vyhlášení za EVL chráně-
na jako zvláště chráněné území, proto není velikost 
populace kuňky ohnivé v minulosti přesně známa. 
Přítomnost rybníka je patrná již z map I. vojenského 
mapování z let 1764–1768. Rybník Hluboký Kovač je 
součástí soustavy rybníků dnes již převážně zanik-
lých, napájených vodou z kanálu, který propojuje 
Cidlinu s  Lužankou. Spolu s  rybníkem Strašidlo, 
který leží asi 1 km severněji, je lokalitou kvalitativ-
ně významných společenstev obojživelníků. Lesní 
porost podél rybníka slouží jako zimoviště kuňky.

HROZBY 
Nevhodný způsob rybníkářského hospodaření, 
nevhodná rybí obsádka, chov vodní drůbeže, 
zarůstání litorálu rákosem, nevhodná manipulace 
s vodní hladinou, nadměrné používání krmiv a hno-
jení, zastínění, zazemňování tůní v okolí rybníka, 
odvodnění území, holosečné hospodaření v okol-
ních lesích. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Redukce rákosin včetně odstraňování vzniklé 
biomasy. 
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Hrádeček
Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 119,9 ha
Okres: Trutnov

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany v EVL je chasmofytická vege-
tace silikátových skalnatých svazů; bučiny asociace 
Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum.

Lokalita Hrádeček je ryze lesní přírodní komplex. 
Vůdčím společenstvem jsou zde bučiny. Největší 
plochu zaujímají květnaté bučiny, které zde prefe-
rují především svahy a rokle, kde občas přecházejí 
v  suťové lesy. Na  rovinatějším reliéfu přecházejí 
květnaté bučiny v acidofilní bučiny. Roztroušeně 
po celém území se nachází útvary se štěrbinovou 
vegetací silikátových skal a drolin. Součástí lokality 
je i mezofilní ovsíková louka.

Unikátnost území spočívá v bohatosti stanovišť 
a společenstev na relativně malém území.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Údolí Hrádečku bylo osídleno zhruba od  polo-
viny 13. století. Vlčické skály se staly vhodným 
místem pro stavbu hrádků, které byly součástí 
důmyslného opevňovacího systému Trutnovska. 
Jeden z nich, Břecštejn, byl později rozšířen v síd-
lo významného rodu Zilvárů z Pilníkova, kteří se 
až do porážky českých stavů a následně odchodu 
do vyhnanství podstatnou měrou podíleli na roz-
voji zdejšího území. 

Okolo hradu vznikla později ( již přičiněním 
nových majitelů – Schwarzenberků) ves Hrá-
deček.

Rozsáhlejší zásahy ale přinesl novověk, kdy se 
enormně zvýšila spotřeba dřeva. Ale ani rozsáh-
lá těžební činnost v  krkonošském podhůří ani 
s 18. stoletím spojené zavádění smrkových mono-
kultur nemohl zcela vytlačit z Hrádečku původní 
porosty s bukem a jedlí. Důvodem byly těžko pří-
stupné, skalnaté a příkré svahy.

HROZBY 
Zranitelnost je dána způsobem lesního a myslivec-
kého hospodaření – holosečným způsobem hos-
podaření dochází k narušení ekologických funkcí 
ekosystému, vysoké stavy spárkaté zvěře (srnčí) 
a  kančí negativně ovlivňují přirozenou obnovu 
dřevin.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Zachování přirozené druhové skladby lesních 
porostů, relativně velkého množství rostlinných 
druhů lučních porostů a osluněných skal. V buči-
nách a  jedlových bučinách pokračovat v  citli-
vém výběrném způsobu hospodaření, kosení 
a pastvě.
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Hustířanský les
Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 1,6 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Náchod/Trutnov

PŘEDMĚT OCHRANY
Předmětem ochrany je populace zvláště chráněné-
ho střevíčníku pantoflíčku.

Jediný náš domácí zástupce rodu Cypripedium 
roste v  polostinných a  světlých lesích, v  jejich 
lemech, ale i na otevřených travnatých biotopech. 
Nalézáme ho hlavně v dubohabřinách a v  teplo-
milných doubravách, ale i na jiných stanovištích, 
na mírně vlhkých, přes léto vysychajících minerálně 
bohatých půdách s neutrální až zásaditou reakcí. 
Kvete od května do června. 

Pro vývoj rostlin ze semen je v  prvních 
letech potřebná přítomnost symbiotických hub 
(mykorrhiza). Po  objevení listů (asi po  čtyřech 
letech) je rostlina vyživována již autotrofně; kvete 
až kolem desátého roku života. Vedle generativ-
ního množení se šíří také oddenky, čímž vznikají 
i velké trsy, které se časem rozpadají na dceřinné 
rostliny. 

Střevíčník je vytrvalý a dlouhověký druh. K opy-
lení dochází pylem z  jiného jedince, což obsta-
rávají hlavně menší druhy samotářských včel. 
Hmyz přilákaný na  květ sklouzne do  dolního 
dutého pysku jako do pasti a díky jeho důmyslné 
vnitřní stavbě se může dostat ven jen takovým 
způsobem, při němž na něm ulpí pyl. Dolní pysk 

připomíná svým tvarem střevíc, od čehož pochází 
název rostliny.

Spolu se střevíčníkem pantoflíčkem se v lokalitě 
vyskytují i  jiné druhy orchidejí: vstavač nachový, 
okrotice bílá, hlístník hnízdák a vemeník dvoulistý. 
Z dalších druhů zvláště chráněných rostlin jsou to 
medovník meduňkolistý, lýkovec jedovatý a upo-
lín nejvyšší. Částečně přirozený charakter lokality 
dokládá i výskyt druhů, jako je zvonek broskvolistý, 
tolita lékařská, ostřice horská, ostřice prstnatá, sve-
řep Benekenův a jaterník podléška.

HISTORIE ÚZEMÍ
V  lokalitě bylo hospodařeno běžným lesnickým 
způsobem. Lokalita není historicky významná. 

HROZBY 
Přírodní památka je jen nepatrným fragmentem 
bukových doubrav a  jako hospodářský les nevy-
kazuje zcela ideální stav pro předmět ochrany, 
a to hlavně z důvodu nevhodné druhové skladby 
části lesních porostů (smrkový porost). V  lokalitě 
je vyloučeno použití hnojiv a biocidních přípravků. 
Nadměrná koncentrace zvěře může oslabit nebo 
zničit populaci střevíčníku. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilní populace 
střevíčníku pantoflíčku a  dalších zvláště chráně-
ných druhů rostlin, zejména vstavače nachového. 

Hospodaření bude proto cíleno k  udržení 
a  vytvoření vhodných stanovištních podmínek 
pro střevíčník a  další zvláště chráněné rostliny, 
a to zejména pokud jde o druhové složení lesních 
porostů a  o  udržování optimálních světelných 
poměrů (uplatňování převážně výběrného způ-
sobu hospodaření, udržování nižšího zakmenění 
porostů se snahou o přirozenou obnovu, přeměna 
smrkových porostů na smíšené víceetážové poros-
ty se zvýšeným zastoupením dubu). V  lokalitě je 
nezbytné provádět ochranu proti zvěři (oplocenka, 
individuální ochrana). 

Biotop střevíčníku 
pantoflíčku a vstavače 
nachového

Střevíčník 
pantoflíček
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilní populace 
velevruba tupého, modráska bahenního a dalších 
chráněných druhů rostlin a živočichů, a to zejména 
vhodnou údržbou jejich biotopů – vodních toků 
a navazující říční nivy s lučními porosty. Žádoucí je 
zachování a zlepšení stavu koryt Javorky a Cidliny 
a zlepšení čistoty vody v obou tocích. Z dalších dru-
hů se vyskytuje vydra říční či klínatka rohatá vázaná 
zejména na písčité partie toku.

Typy evropských stanovišť: makrofytní vegetace 
přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, 
širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu 
vstavačovitých a  bez jalovce obecného, střídavě 
vlhké bezkolencové louky, vlhká tužebníková lada, 
mezofilní ovsíkové louky, vlhké acidofilní doubravy, 
tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné 
porosty.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Přírodní památku tvoří úsek Javorky mezi ústím 
do Cidliny u Skřivan a Chomuticemi (včetně starého 
koryta u Skřivan a Mlýnské Javorky). Dále zahrnuje 
Cidlinu mezi Vysokým Veselím a Novým Bydžovem 
(včetně navazujících náhonů a přilehlých intenzivně 
obhospodařovaných luk). Území nebylo do doby 
vyhlášení za EVL chráněno jako zvláště chráněné.

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 272,8 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Jičín/Hradec Králové

Javorka a Cidlina – Sběř

HROZBY 
Nevhodné vodohospodářské zásahy spočívající 
v úpravách vodního toku, břehů a dna, budování 
stabilizačních prvků podélného spádu (migrační 
bariéry); zemědělská činnost s orbou až na břeho-
vou hranu toku, pastva skotu s přístupem do kory-
ta; odvodnění vlhkých luk; znečištění vodního toku 
odpadními vodami; změna splaveninového režimu, 
nadměrné nepovolené odběry povrchových vod 
k zavlažování.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Není navržena. 

Modrásek na květu krvavce totenu

Velevrub tupý
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Jičíněves – zámek
Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 0,3 ha
Okres: Jičín

PŘEDMĚT OCHRANY 
V  půdních prostorech zámku v  obci Jičíněves se 
nachází letní kolonie vrápence malého o četnosti 
do  šedesáti jedinců. Z  dalších druhů letounů je 
na lokalitě pravidelně zaznamenáván netopýr brvi-
tý, jehož kolonie má obvykle i okolo padesáti jedin-
ců a netopýr velký s kolonií přibližně 200 jedinců.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Evropsky významnou lokalitou jsou prostory zám-
ku v obci Jičíněves, který je v současné době v sou-
kromém vlastnictví rodiny Schliků a není přístupný 
pro veřejnost. Zámek se nachází na severním okraji 
obce a je situován v parku. Před zámkem se nachází 
rybník. Pro lokalitu jsou zpracovány Souhrny dopo-
ručených opatření (AOPK 2015). 

HROZBY 
Rušení kolonií v  době přítomnosti na  lokalitě, 
zvýšený pohyb osob, změna mikroklimatických 

a světelných podmínek, technické úpravy spočíva-
jící v zaslepení vletových otvorů, použití toxických 
protipožárních a protihnilobných nátěrů. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
V roce 2015 bylo realizováno označení, je prováděn 
pravidelný úklid netopýřího trusu v období od září do 
března, tj. mimo období přítomnosti letní kolonie. 

Vrápenec malý 

Vrápenec malý 
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Josefov – pevnost
Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 41,4 ha
Okres: Náchod

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany v EVL je vrápenec malý.

Evropsky významnou lokalitou je rozsáhlý systém 
podzemních chodeb pod pevností Josefov. Celková 
délka chodeb byla v době dokončení stavby v roce 
1787 asi 45 km, dodnes se dochovalo asi 35 km 
chodeb. Světlost převážně cihlami vyzděných cho-
deb se různí od 1×1 m po 3×3 m. Průměrná teplota 
ve vnitřních částech chodeb se pohybuje v rozmezí 
10 až 13 °C, v okrajových částech systému s průduchy 
(střílnami) kolísá v závislosti na vnější teplotě.

Zimující populace vrápence malého dosahuje 
v posledních letech okolo 100 exemplářů.

Vrápenec malý je rozšířený v západní části paleark-
tické oblasti – v celé západní, střední a jižní Evropě. 
V České republice se vyskytuje zejména na Moravě, 
ve východních a středních Čechách. Klíčovým fak-
torem ovlivňujícím rozšíření tohoto druhu je zřejmě 
spíše dostatek podzemních prostorů sloužících jako 
zimoviště a místa kontaktu jednotlivých příslušníků 
populace, zejména pak přítomnost krasových či 
pseudokrasových útvarů. Vrápenec malý je nápad-
ný druh, který se neukrývá ve  štěrbinách, jedinci 
obvykle visí volně na viditelných místech. Jedná se 
o původně jeskynní druh, který ve střední Evropě 
začal zhruba ve  středověku využívat také úkryty 
v lidských stavbách. Letní kolonie samic jsou nevelké 
(většinou 20–100 ks) a obývají nejčastěji půdy a pod-
kroví zámků, hradů, ale také sklepy budov. V těchto 
úkrytech se objevují od dubna. V období od poloviny 
června do začátku července samice rodí po jednom 
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mláděti, které kojí po  dobu asi 6–7 týdnů. Letní 
úkryty opouštějí samice a vzletná mláďata v prů-
běhu srpna. K zimování se vrápenci uchylují kromě 
jeskyní také do štol a velkých sklepů (teplota pro-
středí v místě zimování +6 až +11°C. Vrápenec malý 
loví potravu na okrajích listnatých lesů a ve vegetaci 
podél vodních toků. Živí se především dvoukřídlým 
hmyzem, motýly a síťokřídlými.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Pevnost Josefov byla založena v roce 1780 rakouským 
císařem Josefem II. Původně se jmenovala Ples (podle 
obce, která zde před tím stála). Po smrti císaře byla 
na jeho počest v roce 1793 přejmenována na Josefov. 
Pevnost byla dokončena v roce 1787. Jejím hlavním 
úkolem bylo bránit severní hranice rakouské říše proti 
Pruskému království. Pevnost chránil důmyslný sys-
tém podzemních chodeb, jehož délka se odhaduje 
na  45 km. V  době svého vzniku představovaly tyto 
chodby nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě. 
Dnes jsou největší turistickou atrakcí města Jaroměře.

HROZBY
Vyrušování netopýrů v  době zimování zvýšeným 
turistickým ruchem. Úplné závaly chodeb spojené 
se změnou mikroklimatu lokality. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Management na  zimovišti spočívá především 
v zajištění klidu v období výskytu vrápenců a ve sta-
bilizaci teplotních a vlhkostních poměrů.

Vrápenec malý 
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Relativně rozsáhlá enkláva extenzivně obhospo-
dařovávaných krvavcových luk. Významná lokalita 
modráska bahenního a modráska očkovaného. 

Cílem ochrany je zachování vhodného biotopu 
pro oba druhy modrásků, tzn. udržení extenzivního 
hospodaření na lučních porostech a zamezení mož-
ných změn vodního režimu těchto společenstev.

HISTORIE ÚZEMÍ 
EVL se nachází v lokalitě zvané Kačerovské rybní-
ky, ve vzdálenosti cca 700 m SZ od obce Kačerov 
v soustavě pěti nádrží, které jsou napájeny beze-
jmenným přítokem říčky Kněžná. Plocha lokality 
zahrnuje vodní plochu posledního z rybníků, bře-
hovou vegetaci a  přilehlé vlhké louky na  svazích 
mělčího údolí (krvavcové louky s  extenzivním 
obhospodařováním). 

Soustava menších rybníků s názvem Kačerovské 
rybníky leží na bezejmenném levostranném přítoku 
Kněžné. Do zájmového území spadá poslední (pátý) 
rybník ze soustavy. Jedná se o rybníky extenzivně 

využívané, ekologické a krajinotvorné, s dobře vyvi-
nutými břehovými porosty a litorálním pásmem. 

Dle map I. vojenského ( josefského) mapová-
ní z  let 1764–1768 je patrná existence rybniční 
soustavy. Původně zde byla pouze soustava čtyř 
menších rybníčků obklopených mokřinami, místy 
zarostlých stromovou vegetací. Následně došlo 
ke vzniku pátého rybníčku a odlesnění přilehlých 
mokřin.

HROZBY 
Lokalita je potenciálně ohrožena aplikací insektici-
dů, zarůstáním či naopak intenzifikací hospodaření. 
Fatální by byly změny vodních poměrů. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Luční porosty kosit jednou za rok (optimální způ-
sob je ruční kosení) mimo dobu výskytu dospělců. 
Vhodné období je do poloviny června, eventuálně 
na  podzim, pokud není v  tomto období možné 
louky pokosit, je lepší sekání odložit na následující 
sezónu. 

Modrásek bahenní

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 2,2 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2011
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Kačerov
19
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Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 2,9 ha
Okres: Trutnov

Kamenná

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany v EVL je chasmofitická vegeta-
ce vápnitých skalních svahů.

Jedná se o výraznou slepencovou stěnu s pře-
vážně štěrbinovou vegetací vápnitých skal a dro-
lin se sleziníkem červeným, sleziníkem routičkou, 
puchýřníkem křehkým a  osladičem obecným, 
na  vrcholových teráskách skal je vyvinuta vege-
tace reliktních borů s  dominující borovicí lesní. 
Ve  skalních průrvách a  na  svazích pod skalami 
jsou suťové lesy, kde dominuje buk lesní a lípa vel-
kolistá. Vyskytují se zde například tyto ohrožené 
a chráněné druhy: vratička měsíční, kruštík širolis-
tý, jalovec obecný, lilie zlatohlavá, hlístník hnízdák 
a rybíz alpinský.

Skalní útvary se nacházejí v  lesním komplexu, 
nejsou tedy exponované přímému slunečnímu svi-
tu a štěrbinová vegetace zde má dobré podmínky 
pro existenci. V okolních lesích za hranicemi EVL 
probíhá intenzivní lesnické hospodaření a zavádění 
kultur jehličnanů, především smrku. 

HISTORIE ÚZEMÍ
EVL se nachází cca 1,5 km západně od obce Vlčice 
u Trutnova, geologický podklad tvoří permské sle-
pence až brekcie trutnovského souvrství. Jedná 
se o západní svahy vrchu Kamenná (543 m n. m.), 
výrazné slepencové stěny sahají do výšek okolo 8 m 
o délce cca 450 m.

HROZBY 
Přílišné zastoupení jehličnatých dřevin v blízkém 
okolí skalek je nežádoucí, jelikož by mohlo dochá-
zet k okyselování substrátu pro vápnomilnou vege-
taci opadem stromů. Skalní útvary se nacházejí 
mimo turistické značené trasy, nejsou využívány 
k horolezecké činnosti, avšak v případě ohrožení je 
nutná regulace těchto aktivit.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
V  lesních porostech navazujících na  skalky 
(v i mimo území EVL) je vhodné výběrovou těžbou 

snížit zastoupení smrku ve  prospěch původních 
dřevin a zamezit tak případnému okyselování ska-
lek opadem jehličnatých stromů. Skalní vegetace 
nevyžaduje v současné době žádné zásahy. V přípa-
dě silného zastínění skalek v budoucnosti je vhod-
né jejich prosvětlení. Prosvětlení by však mělo být 
prováděno postupně, aby nedošlo k náhlé změně 
světelných podmínek pro skalní vegetaci.
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Popisek obrázku

PŘEDMĚT OCHRANY 
Významná lokalita čolka velkého na území okresu 
Hradec Králové.

Cílem ochrany je udržení a zlepšení stávajícího 
stavu lokality, která podmíní stabilitu a následné 
posílení populace čolka velkého. Zkvalitnění sta-
novištních podmínek povede ke zlepšení situace 
ostatních chráněných druhů obojživelníků váza-
ných na  tuto vodní plochu. Cílem ochrany není 
v tomto případě ponechání ekosystému samovol-
nému vývoji, nýbrž zajištění trvalé péče o  hlavní 
předmět ochrany za účelem jeho zachování v pří-
znivém stavu. Pro zachování vhodných podmínek 
v  biotopu je nutná oprava hráze rybníka a  jeho 
technických objektů (požerák, výustní objekt). Tím 
dojde k zachování biotopu pro předmět ochrany 
a  lze předpokládat, že i  pro další obojživelníky 
a živočichy na tento rybník vázané.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Kanice – lesní rybník je mělký rybník s  rákosovým 
porostem nacházející se v  rozsáhlém lesním kom-
plexu Břišťanský les asi 500 metrů severovýchodně 
od obce Kanice, 9,5 km SV od Nového Bydžova, 8 km 
JZ od Hořic, v nadmořské výšce okolo 255 m n. m. 
Z  historické mapy (II. Vojenské mapování) z  roku 
1836–1852 je patrné, že zde v těchto letech rybník 
ještě nebyl. Stejně tak zde nebyla soustava rybníků, 
která se dnes nachází na severovýchodě obce Kanice. 
Důvod zbudování rybníka nelze historicky doložit, je 
však pravděpodobné, že byl rybník vybudován pro 
udržení vody v  síti umělých melioračních kanálů, 
které se používají v takzvaném dubovém lesním hos-
podaření, v  místech s  rozkolísanou hladinou pod-
zemní vody pro její ustálení. Rybník je zbudován jako 
tzv. nebeský. Neústí do něj žádný tok a je tedy zcela 
vázán na vodu z atmosférických srážek, která spadne 
na jeho velice malém povodí. Maximální úroveň hladi-
ny zpravidla dosahuje po jarním tání. Rybník se nepo-
užívá k intenzivnímu ani extenzivnímu chovu ryb.

HROZBY 
Necitlivé odbahnění, intenzivní chov ryb, chov 
kachen. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Obecně – sečení rákosových porostů v podzimních 
a zimních měsících, částečné odbahnění, zachová-
ní litorálního pásma. 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 0,5 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2011
Okres: Hradec Králové

Kanice – lesní rybník
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Čolek velký

Kuňka ohnivá
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Kozlov–Tábor
Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 171,4 ha
Okres: Jičín
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany evropsky významné lokality 
Kozlov–Tábor jsou zachovalá společenstva bučin, 
dubohabřin a  smíšených jasanovo-olšových luž-
ních lesů. 

Lokalita představuje zachovalou a  typickou 
ukázku květnatých bučin, dubohabřin, suťových 
lesů a mezofilních ovsíkových luk v širší oblasti. Ty 
se vyznačují poměrně hojným výskytem vzácných 
a  ohrožených druhů rostlin a  živočichů. Většinu 
z  nich lze ale nalézt i  v  širší oblasti, takže území 
samotné EVL pro ně nemá klíčovou roli pro jejich 
zachování v regionu. Z druhů byly mezi hlavní před-
mět ochrany EVL tak zařazeny jen ty, které jsou velmi 
vzácné nebo které zde mají velice bohatou populaci. 

Lokalita Kozlov–Tábor je tvořena téměř výhradně 
lesními biotopy. Převažujícím typem stanovišť jsou 
květnaté bučiny s bohatým bylinným podrostem, 
které na strmých svazích přecházejí až v suťové lesy 
s javorem klenem. Na jihozápadně orientovaných 
teplejších svazích Kozlov a Hůra převládají hercyn-
ské dubohabřiny. V údolních plochách se setkává-
me s jasano-olšovými luhy, maloplošně na svazích 
i s prameništi.

HISTORIE ÚZEMÍ
Přírodní hodnoty území EVL jsou již dlouhodobě 
známy. Nejstarší botanické údaje, vesměs vzác-
nějších druhů rostlin, z něho pocházejí již z konce 
19. století. EVL Kozlov–Tábor se z velké části překrý-
vá s již dříve vyhlášeným zvláště chráněným úze-
mím Cidlinský hřeben. To bylo vyhlášeno okresním 
národním výborem v  Jičíně dne 26. 9. 1990 jako 
chráněný přírodní výtvor. Po rekategorizaci chráně-
ných území dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. bylo území 
převedeno do kategorie přírodní památka (evidenč-
ní číslo 1989). Její rozloha byla 131,86 ha. V roce 
1999 bylo území Okresním úřadem Jičín přehláše-
no nařízením č. 3/1999, rozloha nově vyhlášené PP 
byla 135,31 ha. Na základě mapování biotopů byla 
PP Cidlinský hřeben a přilehlé širší území o celkové 
rozloze 304,2 ha navržena k zařazení do seznamu 

evropsky významných lokalit soustava Natura pod 
názvem Kozlov–Tábor.

Území EVL je také významnou geologickou loka-
litou geoparku UNESCO Geopark Český ráj. Tento 
geopark byl do prestižního seznamu evropské sítě 
geoparků zařazen v říjnu 2005. Geoparky mají formu 
dobrovolné dohody. O geopark Český ráj se stará 
obecně prospěšná společnost Geopark Český ráj.

OHROŽENÍ
Lokalita Kozlov–Tábor je jako téměř čistě lesní 
lokalita nejvíce ohrožena nešetrným lesnickým 
hospodařením. Značné škody působí na  lokalitě 
srnčí a mufloní zvěř, která znemožňuje přirozenou 
obnovu dvou hlavních dřevin přirozené skladby – 
buku a dubu – na exponovaných stanovištích.

PROVÁDĚNÁ PÉČE
U luk v ochranném pásmu je nutné pravidelné každo-
roční kosení – cca 0,3 ha. Obecně v lesních porostech 
preferovat šetrnější způsoby hospodaření s využitím 
stanovištně odpovídajících druhů dřevin, podporo-
vat přirozené zmlazení, ponechávat dočasné i trvalé 
výstavky. Udržovat a zvyšovat biodiverzitu lesů pěs-
továním smíšených lesů přirozené druhové skladby, 
vytvářet podmínky pro ochranu biotopů chráněných 
rostlin a živočichů, nezalesňovat drobné luční enklá-
vy. Výsledkem hospodaření v tomto hodnotném úze-
mí by měly být druhově pestré porosty s etážovitou 
strukturou s odpovídajícím bylinným patrem.
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Vranka obecná

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany v EVL Labe – Hostinné je vran-
ka obecná.

Jako biotop vranky obecné je chráněno 
koryto řeky Labe s  přirozeným dnem v  podkr-
konošském permokarbonu a upravenými břehy 
mezi Hostinným a Klášterskou Lhotou. Značná 
část toku prochází zastavěným územím, sou-
částí EVL jsou i boční náhony k malým vodním 
elektrárnám. 

Vranka obecná obývá horské a  podhorské 
potoky zvláště v  úsecích s  členitým kamenitým 
nebo štěrkokamenitým dnem, kde se po většinu 
času ukrývá pod kameny. Její přítomnost vyka-
zuje vysokou kvalitu toku, jde o tzv. bioindikační 
druh. Pohybuje se jen krátkými poskoky, neboť je 
vzhledem k absenci plynového měchýře špatným 
plavcem. Živí se bentickými živočichy. 

Tření se odehrává na  konci března a  v  dub-
nu; o  jikry nakladené pod větší kameny pečuje 
samec. Vranka obecná žije maximálně osm let 
a  dorůstá velikosti do  15 cm. Vranka je velmi 
citlivá na  znečištění toků a  potřebuje dostatek 
kyslíku ve vodě. 

HISTORIE ÚZEMÍ
Řeka Labe byla v dotčeném úseku zregulována 
na přelomu 19. a 20. století, poslední větší úpravy 
řeky proběhly po povodních v roce 1998, kdy bylo 
v místech poškození řečiště opraveno a odstra-
něny povodňové nánosy. Labe slouží jako zdroj 
vody pro průmyslové podniky a má energetické 
využití. 

HROZBY
Populaci vranky obecné může negativně ovlivnit 
především přerušení migračního kontinua stav-
bou migračních bariér bez plně funkčních rybích 
přechodů. Dále změny morfologie koryta technic-
kými úpravami, jako jsou dláždění dna, hrazení 
toků, těžba kamenitého a štěrkového substrátu, 
které zapříčiňují ztrátu vhodných podmínek pro 
život druhu. Dalším negativním faktorem je zne-
čištění vody, především z intenzivního používání 
hnojiv v povodí a komunálních odpadů. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Pozitivním opatřením je zprůchodnění vybra-
ných, migračně neprostupných příčných staveb 
na tocích, prioritu mají stavby, které umožní pro-
pojení většího území. 

Labe – Hostinné
Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 11,2 ha
Okres: Trutnov
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zachování biotopů vhod-
ných pro existenci páchníka hnědého spočívající 
v ochraně a ponechání starých dutinových stromů 
v oboře, v lipové aleji a přilehlém parku. Důležité je 
zachování různověkých listnatých dřevin, aby byla 
zajištěna trvalá přítomnost dutinových osluně-
ných stromů. Páchník hnědý je prioritním druhem, 
na jehož zachování má EU zvláštní zájem vzhledem 
k nízkému podílu jeho přirozeného areálu rozšíření 
v krajině. 

Typy evropských stanovišť: extenzivní ovsíko-
vé louky, tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně 
ovlivněné porosty. 

HISTORIE ÚZEMÍ 
Přírodní památku tvoří čtyřřadá lipová alej 
vedoucí severovýchodním směrem mezi Jičínem 
a Valdicemi, dále park Libosad, který se rozkládá 
kolem barokní Valdštejnské lodžie a na něj nava-
zující obora (původní obora náležející k jičínskému 
zámku založená kolem r. 1600).

 Libosad – obora
Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 42,2 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2013
Okres: Jičín
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HROZBY 
Nevhodný způsob lesnického hospodaření, 
odstraňování starých dutinových stromů, vybírání 
trouchu, vypalování a dezinfekce dutin, rozšiřování 
agresivních druhů rostlin (křídlatka, pámelník)

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Zachování stávajících dutinových i mrtvých stromů, 
zajištění věkové a prostorové diferenciace lesních 
porostů včetně odstraňování vzniklé biomasy. 
Zabezpečení provozní bezpečnosti na vysoce frek-
ventovaných místech. 

Páchník hnědý
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Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 111,0 ha
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Litice
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany evropsky významné lokality 
Litice jsou zachovalá společenstva bučin, lipovo-
-javorových lesů a nížinných až horských vodních 
toků. 

Unikátní společenstva svahových bučin 
ve východních Čechách s makrofytní vegetací v při-
rozeném korytě Divoké Orlice. Území je významné 
i geomorfologicky. 

Lesy tvoří většinu EVL. Péče o ně je dlouhodo-
bě zajišťována standardními lesnickými postupy 
a v souladu se zákonnými normami orientovanými 
především na ekonomickou udržitelnost. Většina 
porostů se nachází na svazích různého sklonu a ori-
entace, což značně komplikuje hospodaření, proto 
zde v minulosti mělo hospodaření spíše extenzivní 
charakter (v porovnání s okolními lesy v rovinatém 
terénu). Díky tomu zde nedošlo k  velkoplošným 
změnám ve složení dřevinné skladby ve prospěch 
ekonomicky lukrativnějších dřevin (smrk). 

Dalším důvodem pro provozovaný typ hospo-
daření byla půdoochranná funkce lesních poros-
tů. V současnosti se zde tedy nacházejí poměrně 
rozsáhlé partie acidofilních a  květnatých bučin, 
které na extrémních stanovištích nahrazují suťové 

lesy. Čisté kultury jehličnanů jsou poměrně vzácné, 
nacházejí se především na pravém břehu Divoké 
Orlice jižně od obce Litice nad Orlicí.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Území EVL je součástí atraktivního regionu, kam 
každoročně směřuje velké množství turistů. Je 
využíváno především pro pěší turistiku, cykloturis-
tiku a pro vodácké sporty (Divoká Orlice). Značené 
stezky jsou vedeny především podél Divoké Orlice, 
výraznější vliv turistiky na předměty ochrany nebyl 
zaznamenán. 

Na levém břehu Divoké Orlice v těsném soused-
ství EVL se nachází obec Litice nad Orlicí, jejíž sou-
částí je hradní kopec se zříceninou hradu Litice (PP 
Hradní kopec Litice, do EVL zasahuje ochranným 
pásmem) a vyhlášená restaurace a penzion V zátiší, 
kterou každoročně během sezony využívají turisté 
a  návštěvníci zříceniny. V  obci se rovněž nalézá 
menší kemp. 

Obec Litice nad Orlicí je také hojně využívána 
chalupáři a zahrádkáři. Na kontaktu s EVL je patrný 
vliv lidské činnosti v podobě odnášení dřeva z lesa, 
místy se zde nacházejí černé skládky na okraji lesa. 
Na pravém břehu Divoké Orlice se v EVL nachází 
areál bývalého loveckého zámečku. Jedná se o osa-
mělou větší stavbu (částečně zchátralou), obklope-
nou sadem. Je využívána minimálně, bez zjevného 
vlivu na předměty ochrany v EVL.

OHROŽENÍ
Největším potenciálním nebezpečím je nešetrné 
lesní hospodaření – mýtní těžba a zavádění kultur 
nepůvodních druhů. V těsné blízkosti severní části 
lokality se nachází lom a štěrkovna. Na levém břehu 
Orlice vede frekventovaná železniční trať. Na lokali-
tě i v její těsné blízkosti je chatová zástavba. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Obecně – lesy, i přes svou zachovalost, jsou ohro-
ženy lesním hospodařením: velkoplošným kácením 
a zaváděním nepůvodních druhů. 
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Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 5,7 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Trutnov

Luční potok v Podkrkonoší

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany v EVL Luční potok v Podkrko-
noší je rak kamenáč. 

Rak kamenáč se obecně vyskytuje především 
v horních úsecích toků s kamenitým či štěrkovitým 
dnem. Své úkryty vyhledává převážně pod kameny 
v celém korytě potoků a řek v klidných zónách vody. 
Jeho existence je ohrožena zejména znečištěnou 
odpadní vodou z průmyslu a zemědělství. Rozmno-
žuje se na podzim, kdy samička klade vajíčka, která 
se líhnou na jaře příštího roku. Larvy se živí plank-
tonem, dospělí jedinci různými vodními živočichy. 

Populace raka kamenáče v Lučním potoce byla 
inventarizačním průzkumem provedeným v  roce 
2012 vyhodnocena jako stabilní a relativně početná. 
Luční potok je i biotopem dalších zvláště chráněných 
druhů charakteristických pro podhorské potoky, 
jako je mihule potoční a vranka obecná. Ve spole-
čenstvu makrozoobentosu se vyskytují reofilní druhy 
jepic, například Baetis rhodani, Rhithrogena semico-
lorata, Epeorus asimilis a pošvatek Leutra inermis 
či Leuctra hyppopus. Početní jsou rovněž chrostíci 
Chaetopteryx major, Halesus digitatus či Allogamus 
uncatus. Vyjma bledule jarní nebyl v přírodní památ-
ce zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin. Luční potok je po  celé délce doprovázen 
většinou běžnou ruderální vegetací; v  některých 
úsecích se vyskytují i invazní druhy rostlin. 

HISTORIE ÚZEMÍ
Luční potok pramení na  východním okraji obce 
Hertvíkovice asi 150 metrů od silnice č. 14 a ústí do říč-
ky Čisté. Patří k povodí Labe. Z velké části protéká 
zastavěným územím a podél silnice. Malá část toku se 
nachází v ochranném pásmu Krkonošského národní-
ho parku. Koryto potoka bylo v minulosti upraveno, 
a to zejména v intravilánech sídel a v místech soubě-
hu se silniční komunikací, čímž docházelo k význam-
nému omezení úkrytů pro raka. Tok si zachovává 
silnou samočisticí schopnost a v posledních letech 
se kvalita vody v něm postupně zlepšuje díky realizo-
vanému čištění odpadních vod z okolního osídlení. 

Po povodni z 2. června 2013 byly na toku prováděny 
opravy povodní zničených úprav vodoteče, zejména 
opěrných zdí u silnice a rekonstrukce mostů. 

HROZBY
Necitlivá úprava vodního toku, znečištění látkami 
závadnými vodám. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Úpravy vodního toku by měly mít charakter revi-
talizačních opatření směřující ke zvýšení diverzity 
biotopu a  k  posílení úkrytové kapacity pro raka 
kamenáče. Břehy by měly být nadále stabilizovány 
dřevinami. 

Rak kamenáč
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zachování a posílení stavu 
populace velevruba tupého, střevle potoční a raka 
říčního.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Lokalita nebyla do doby vyhlášení za EVL chráněna 
jako zvláště chráněné území. Od roku 1996 zde pro-
bíhal průběžný monitoring výskytu velevruba tupé-
ho, střevle potoční a raka říčního. Chráněné území 
se nachází na  toku Lukaveckého potoka od  ústí 
do řeky Javorky po silniční most v obci Černín.

HROZBY 
Nevhodné vodohospodářské zásahy spočívající 
v systematické stabilizaci břehů a dna, budování 
stabilizačních prvků podélného spádu (migrační 
bariéry); zemědělská činnost s orbou až na břeho-
vou hranu toku; znečištění toku odpadními vodami, 
nevhodná rybí obsádka a chov vodní drůbeže.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Snaha o zlepšení morfologických parametrů kory-
ta a fyzikálně-chemických ukazatelů vody, výsadby 
břehových porostů a založení trvalého travnatého 
pásu podél vodního toku. 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 0,9 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2011
Okres: Jičín

Lukavecký potok
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Kategorie: Přírodní rezervace
Výměra: 63,6 ha
Vyhlášena: Nařízením Okresního úřadu Jičín v roce 1999
Okres: Jičín

28

Miletínská bažantnice

PŘEDMĚT OCHRANY 
Lesní celek s přilehlými slatinnými a bezkolencový-
mi loukami a několika rybníky. Jedná se o hodnot-
ný komplex rozmanitých typů biotopů s  cenným 
druhovým zastoupením hercynských dubohabřin 
s bohatým bylinným podrostem a výskytem zvláš-
tě chráněných druhů rostlin, například prstnatec 
májový a upolín nejvyšší. Pouze jako fragmenty se 
vyskytují údolní jasanovo-olšové luhy. Na loukách 
mezi rybníky Povolír a Bubnovka byl prokázán výskyt 
zvláště chráněných druhů živočichů, tj. čolek horský, 
čolek obecný a ropucha obecná, ve zbývajícím území 

pak ještěrka obecná a živorodá, slepýš křehký, užov-
ka obojková a rosnička zelená. Společenstvo rákosin 
eutrofních stojatých vod umožňuje hnízdění mno-
ha druhům ptáků, například bukač velký, rákos-
ník velký, chřástal vodní a moták pochop. Rybník 
Bubnovka je významnou lokalitou vodního ptactva.

Typy evropských stanovišť: vegetace letněných 
rybníků, makrofytní vegetace přirozeně eutrofních 
a  mezotrofních stojatých vod s  bublinatkou jižní 
nebo obecnou, makrofytní vegetace přirozeně 
eutrofních a mezotrofních stojatých vod – ostatní 
porosty, širokolisté suché trávníky bez význačného 
výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného, stří-
davě vlhké bezkolencové louky, vlhká tužebníková 
lada, mezofilní ovsíkové louky, vápnitá slatiniště, 
hercynské dubohabřiny a tvrdé luhy nížinných řek, 
člověkem silně ovlivněné porosty.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Miletínská bažantnice je historicky majetkem vel-
kostatku Miletín. S ohledem na extenzivní využívání 
lesa pro bažantnictví v minulosti si zachovaly luž-
ní les i dubohabřina relativně přírodě blízký stav. 
V současné době je bažantnice zrušena. Evropsky 
významná lokalita Miletínská bažantnice je součástí 
stávající přírodní rezervace Miletínská bažantnice.

HROZBY 
Častá je invaze jasanu v podrostu i ve stromovém 
patře. Na některých místech se negativně projevil 
meliorační zásah odvodnění, provedený v minulých 
letech. Během roku 2002 došlo k vyhrnutí rybníka 
Povolír, čímž byla zničena semenná banka vodních 
druhů a druhů obnažených den, došlo ke zničení 
litorálů, břehových vrbin a  ostřicových porostů. 
Louky v severní části území byly v minulosti roz-
orány. Existenci hercynských dubohabřin ohrožují 
výsadby nepůvodních dřevin. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Kosení travních porostů včetně odvozu veškeré 
biomasy.

Čolek horský
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Modrásek bahenní

PŘEDMĚT OCHRANY 
Území je tvořeno mozaikou různých typů stanovišť 
od rybníků a tůní přes rašelinné louky, písčiny, vře-
soviště až po lesní porosty. Podstatnou část loka-
lity tvoří dlouhodobě bezlesý prostor bývalého 
vojenského cvičiště (písčiny, trávníky, vřesoviště) 
postupně zarůstající náletovými dřevinami. V cen-
trální části jsou terénní deprese zaplněné vodou. 

Součástí území jsou rybníky Plachta a  Jáma 
s doprovodnými mokřady a olšinami. Vyskytuje se 
zde řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Jedná 
se o významnou lokalitu čolka velkého, vážky jas-
noskvrnné a  modráska očkovaného. Dále se zde 
vyskytuje například blatnice skvrnitá a  rosnička 
zelená, v periodických loužích se objevuje listonoh 
letní a žábronožka letní. 

Typy evropských stanovišť: makrofytní vegetace 
přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod 
s bublinatkou jižní nebo obecnou, suchá vřesoviště 

nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného, 
širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu 
vstavačovitých a bez jalovce obecného, podhorské 
až horské smilkové trávníky bez jalovce, střídavě 
vlhké bezkolencové louky, mezofilní ovsíkové louky, 
hercynské dubohabřiny a vlhké acidofilní doubravy.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Evropsky významná lokalita Na  Plachtě je sou-
částí stávajících přírodních památek Na  Plachtě 
a Na Plachtě 3, které byly vyhlášeny samostatně 
Nařízením Královéhradeckého kraje č. 8/2012 o zří-
zení přírodní památky Na  Plachtě 3 a  Nařízením 
Královéhradeckého kraje č. 11/2013 o zřízení pří-
rodní památky Na  Plachtě. Jedná se o  přírodo-
vědecky cennou lokalitu, která vznikla v prostoru 
bývalého vojenského cvičiště a zachovala se díky 
neustálému narušování písčitého povrchu. 

HROZBY 
Zarůstání lokality náletovými dřevinami, nová 
výstavba v těsném sousedství lokality. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Pravidelná mozaiková seč lučních porostů, odstraňo-
vání náletových dřevin, rozrušování půdního povrchu 
písčin, zachování různých stupňů sukcese mokřadů 
a postupná obnova tůní. Cílem managementových 
opatření je vytvořit mozaiku vodních, mokřadních 
a suchých stanovišť v různých stadiích vývoje. 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 55,7 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2012 a 2013
Okres: Hradec Králové

Na Plachtě 
29
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilní populace 
kuňky ohnivé a dalších druhů obojživelníků (sko-
kana štíhlého, skokana zeleného, rosničky zelené, 
ropuchy zelené); ochrana slatinných luk s bohatou 
květenou s výskytem prstnatce májového, upolínu 
nejvyššího, lilie zlatohlavé, tolie bahenní či maso-
žravé rosnatky okrouhlolisté a mnohých dalších.

Typy evropských stanovišť: hercynské duboha-
břiny, údolní jasanovo-olšové luhy. 

HISTORIE ÚZEMÍ 
Chráněné území zde bylo vyhlášeno v  roce 1990 
jako chráněný přírodní výtvor, v roce 1999 bylo úze-
mí přehlášeno na přírodní památku Rybník Mordýř. 
Rašelinné louky se zde zachovaly díky odlehlosti 
od zemědělské krajiny.

HROZBY 
Nevhodný způsob rybníkářského hospodaření, 
nevhodná rybí obsádka, chov vodní drůbeže, 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 6,9 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2011
Okres: Jičín

Nadslav
30

zarůstání litorálu rákosem, nevhodná manipulace 
s vodní hladinou, zastínění, nevhodně provedená 
seč, mulčování, odvodnění území.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Pravidelné kosení lučních společenstev, odstra-
ňování náletových dřevin, redukce rákosin včetně 
odstraňování vzniklé biomasy. 

Kuňka ohnivá
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Nechanice–Lodín
Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 1562,4 ha
Okres: Hradec Králové

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany evropsky významné lokality 
Nechanice–Lodín jsou zachovalá společenstva 
dubohabřin, starých acidofilních doubrav a smíše-
ných jasanovo-olšových lužních lesů.

V  lesích, jež tvoří kostru přírodního komplexu, 
jsou vůdčím společenstvem hercynské dubohabři-
ny. Ty přecházejí na náhorních plošinách v suché 
acidofilní doubravy. Na  vlhčích stanovištích jsou 
pak přítomny lužní společenstva (údolní jasa-
novo-olšové luhy, potoční a  degradované luhy), 
maloplošně se vyskytují i mokřadní olšiny a vlhké 
acidofilní doubravy.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Podle historických pramenů byla ve  středověku 
zdejší odlesněná krajina zřejmě využívána pro 
zemědělství a v hojné míře zejména pro rybníkaře-
ní. Řada rybníků časem zanikla, pozůstatky drob-
nějších hrázních těles jsou v  lesních porostech 
EVL dodnes místy patrné jako terénní vlny. Z map 
I. vojenského mapování (1764–1768) je zjevné, že 
větší část současné EVL již byla tehdy využívána 

k  lesnickému hospodaření. V minulosti se běžně 
v  lesích hospodařilo pařezinovým způsobem, lze 
předpokládat, že i  v  místních porostech to byl 
obvyklý způsob hospodaření. 

OHROŽENÍ
Zranitelnost je dána způsobem lesního hospo-
daření, na  němž je plně závislá funkčnost této 
lokality. Lesní porosty jsou převáděny holose-
čemi z  výmladkového a  středního lesa na  vyso-
ký les (ze semene), přičemž nejsou při výsadbě 
rozlišovány dub letní a zimní a původ žaludů je 
zpravidla neznámý. Nezanedbatelný není ani vliv 
zvýšených stavů spárkaté zvěře (srnec) na  lesní 
porosty, zejména ve vztahu k možnostem přiro-
zené obnovy. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Obecně – zachovat přirozenou dřevinnou skladbu. 
Na  místech s  nepůvodními dřevinami postupně 
zvyšovat zastoupení místně vhodných listnatých 
dřevin. Neprovádět plošně velké holoseče. Snížit 
stavy lesní zvěře. 
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početnou středočeskou populaci v oblasti Žehuňské 
obory a spolu s ní má v rámci celých Čech nadregio-
nální význam.

HROZBY 
Potenciální ohrožení skýtá případná aplikace pesti-
cidů, nevhodné lesnické zásahy (např. odstraňování 
starého dřeva – stromů, pařezů).  

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Obecně – ve vybraných lesních porostech zavést 
výběrové lesní hospodaření, s ponecháváním sku-
pin starých stromů (vč. torz a jejich zbytků) v poros-
tech až do  stadia rozpadu, ponechávat pařezy 
pokácených stromů. 

32

Olešnice
Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 388,5 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2013
Okres: Hradec Králové

PŘEDMĚT OCHRANY 
Významná lokalita výskytu roháče obecného 
ve  východních Čechách. Dlouhodobým cílem 
je zajištění stabilní populace roháče obecného 
a  dalších vzácných xylofágních (dřevem se živí-
cích) druhů hmyzu. Vhodnou podporou stávajících 
biotopů, zejména starých přirozených dubových 
porostů, bude zabezpečen výskyt těchto živočichů 
na lokalitě.

HISTORIE ÚZEMÍ 
V  Královéhradeckém kraji jsou doklady výskytu 
roháče obecného z mnoha lokalit v nižších a střed-
ních polohách. Většina z  těchto údajů však spíše 
zachycuje historický výskyt než současné rozšíření. 
Z padesátých let 20. století existuje například více 
dokladů z Nového Hradce Králové, kde je v součas-
né době výskyt roháče na hranici pozorovatelnosti. 
Jedinou širší oblastí výskytu, kde je tento druh pra-
videlně pozorován, je okolí Chlumce nad Cidlinou 
(dubové porosty mezi Převýšovem, Chlumcem nad 
Cidlinou a Olešnici u Chlumce nad Cidlinou a na již-
ním Jičínsku). Tato oblast výskytu navazuje na velmi 
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Opočno
Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 68,6 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2012
Okres: Rychnov nad Kněžnou

PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilních populací 
páchníka hnědého a roháče obecného, konkrétně 
zachovaní podmínek pro udržení a  rozvoj těchto 
druhů v lokalitě.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Zámecký park, s porostem v kombinaci původních 
teplomilných doubrav a pravidelně sečenými luč-
ními plochami. Solitérní dřeviny původní, dopl-
něné výsadbou exotů. Navazující obora s přírodě 
blízkými společenstvy. Kolem roku 1589 oboru 
založil hrabě Kryštof Jaroslav Trčka z Lípy. V letech 
1617–1630 dal hrabě Jan Rudolf Trčka z Lípy obo-
ru rozšířit na výměru přibližně 1120 ha. Roku 1634 
císař zkonfiskoval majetek Trčků a opočenské pan-
ství o rok později koupil italský rod Colloredů. Roku 
1771 došlo sňatkem Františka I. s  Marií Izabelou 
z  Mansfeldu ke  spojení jména, erbu i  majetku. 

Rod Colloredo-Mansfeldů vlastnil majetek s obo-
rou až do r. 1942, kdy bylo celé panství zabaveno 
Velkoněmeckou říší. Po válce byla obora i s majet-
kem zkonfiskována. V  roce 2001 byla vrácena 
Kristině Colloredo-Mansfeldové.

HROZBY 
Forma zámeckého parku poskytuje ideální podmín-
ky pro výskyt páchníka i roháče. Populace mohou 
být ohroženy v případě odstraňování starého dře-
va, umírajících stromů, pařezů a podobně, které by 
jejich výskyt mohlo ohrozit, podobně jako případná 
aplikace pesticidů.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Hlavní obecnou zásadou ochrany páchníka je 
ponechávání starých dutých stromů. V místech, 
kde hrozí kolize starých stromů (ohrožení majetku 
nebo obyvatel), je žádoucí provádět šetrné úpra-
vy stromů (odborné ořezání větví, snížení těžiště 
kmene, částečné zastřešení dutin). Nepřípustné 
je vybírání trouchu a chemická konzervace dutin. 
V  lesních porostech je žádoucí nastartovat pro-
cesy směřující k  věkové rozrůzněnosti včetně 
ponechávání vybraných starých dutých stromů.
Ochrana roháče spočívá v  ponechávání skupin 
starých stromů (vč. torz a jejich zbytků) v poros-
tech až do stadia rozpadu a ponechávání pařezů 
pokácených stromů.Páchník hnědý

Roháč obecný
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Orlice a Labe
Kategorie: Základní ochrana/Přírodní památka
Výměra: 2683,18 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2018
Okres: Rychnov nad Kněžnou/Hradec Králové

PŘEDMĚT OCHRANY 
Jedná se o rozsáhlé území zahrnující významnou 
část toku Tiché Orlice, Divoké Orlice a celou spo-
jenou Orlici i s částí toku Labe s přilehlými přírodě 
blízkými či přírodními částmi niv všech jmenova-
ných toků. Tato EVL významně přispívá k udržení 
přírodních stanovišť a druhů živočichů (bolen dravý, 
vydra říční, klínatka rohatá ), jejichž výskyt souvisí 
právě s přírodním charakterem vodního toku. Z prio-
ritních stanovišť je možné jmenovat například smí-
šené jasanovo-olšové lužní lesy, smíšené lužní lesy 
s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, 
jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým. Jedná 
se o  velmi zachovalou a  funkční nivu toku Orlice 
s přirozeným meandrujícím korytem, četnými slepý-
mi rameny a charakteristickou lužní a nivní vegetací. 

HISTORIE ÚZEMÍ
Snahy o  územní ochranu nivy Orlice sahají již 
do 70.  let 20. století. Již v této době byla prosazo-
vána její velkoplošná ochrana, víceméně v rozsahu 
odpovídajícím přírodnímu parku Orlice zřízenému 
v roce 1996. Tato idea však narážela na odpor pře-
devším zemědělských organizací. 

V nivě Orlic tak bylo v průběhu let vyhlášeno jen 
několik maloplošných zvláště chráněných území. 
Na území PP to byly PP Vodní tůň a PP Orlice. PP 
Vodní tůň, která se nacházela u Borohrádku, byla 
zřízena již v roce 1948 a jedná se o jedno z nejstar-
ších ZCHÚ ve východních Čechách. Její velikost byla 
jen 0,31 ha a předmětem ochrany bylo mrtvé rame-
no Tiché Orlice s význačnou flórou. PP Orlice byla 
vyhlášena v roce 1991 na rozloze 63 ha. Rozkládala 
se na území okresů Hradec Králové a Rychnov nad 
Kněžnou a skládala se ze tří oddělených větších cel-
ků. Předmětem ochrany bylo především meandru-
jící koryto spojené Orlice a zbytky mrtvých ramen 
s břehovými porosty. Velkým nedostatkem tohoto 
PP bylo zejména to, že přilehlou nivu toto PP zau-
jímalo jen ve velmi malé míře. S vývojem říčního 
koryta v průběhu let došlo k tomu, že na mnoha 
úsecích Orlice protékala již mimo vymezené ZCHÚ. 

Specifické managementové zásahy území nevyža-
duje, v území se zemědělsky citlivě hospodaří. 

S vyhlášením nového ZCHÚ PP Orlice probíhají 
rovněž kroky vedoucí ke zrušení dříve vyhlášených 
ZCHÚ na jeho území. Další formou územní ochrany, 
kterou umožňuje platný zákon o  ochraně přírody 
a krajiny, je přírodní park. Přírodní park je vymezován 
k ochraně krajinného rázu s významnými soustředě-
nými estetickými a přírodními hodnotami.

HROZBY
Regulace toku, zásahy do koryta. Regulace i men-
ších toků (zejména regulace koryt, zpevňování 
břehů), a  znečišťování tekoucích vod. Negativní 
vliv má i likvidace břehových porostů a nadměrné 
vysazování ryb. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE
Obecně – Potlačování sukcese, likvidace náleto-
vých dřevin, občasné mechanické narušení sub-
strátu. Likvidace invazních druhů podél Orlice: 
netýkavky žláznaté, křídlatky japonské, slunečnice 
topinamburu, štětince laločnatého. Pro klínatku 
je důležité zachování a ochrana přirozených úse-
ků vodotečí, ochrana vody před znečištěním. Při 
budování jezů, opravách mostů apod. i  jiných 
úpravách (revitalizacích) toků vytvářet proudné 
písčité úseky bez vegetace, které jsou vhodné 
k osídlení larvami.
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HISTORIE ÚZEMÍ 
První snahy o  ochranu přírody vypovídající 
o významu Pekelského údolí pocházejí již z 30. let 
20. století. Přesto za Československé republiky ani 
v  následujícím období nebyla ochrana nespor-
ných přírodních a  krajinářských hodnot údolí 
Metuje a  Olešenky zajištěna. Přírodní rezervace 
Peklo u Nového Města nad Metují v údolí Metuje 
a  Olešenky byla následně vyhlášena až v  roce 
1997. Celé Pekelské údolí v EVL je území, které je 
velmi atraktivní a hojně navštěvované turisty (pěší, 
cyklisti). V  současnosti turistické využívání EVL 
nepůsobí negativně na předměty ochrany.

HROZBY 
Vzhledem k  tomu, že se jedná o  převážně lesní 
území, hlavním faktorem, který by mohl lokalitu 
negativně ovlivnit, by bylo nešetrné lesnické hos-
podaření. Při nešetrném holosečném způsobu 
hospodaření dochází na silně exponovaných sva-
zích k erozi, která výrazně znesnadňuje opětovné 
zalesnění. V  místech, kde se lesní porosty nena-
cházejí na  silně exponovaných svazích, je přiro-
zené zmlazování dřevin ovlivněno okusem zvěře. 
Společenstva řeky Metuje a jejích břehů jsou čás-
tečně ovlivněna její regulací. Podél Metuje byly také 
ojediněle zjištěny invazní druhy rostlin: netýkavka 
žláznatá a křídlatka japonská. Luční enklávy jsou 
ohroženy dvěma faktory: absencí obhospodařová-
ní, nebo naopak jeho přílišnou intenzifikací (inten-
zivní pastva, eutrofizace). Většina travních porostů 
je zde pravidelně obhospodařována, ladem jsou 
ponechány pouze prudké svahy a silně podmáčené 
polohy. V současné době nebyly na lokalitě pozo-
rovány žádné vlivy, jež by nějakým způsobem ovliv-
ňovaly přítomnou populaci druhu šikoušek zelený.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Kosení travního porostu na prudké, velmi špatně 
přístupné louce na ploše cca 1 ha s výskytem silně 
ohrožených druhů orchidejí, například vstavače 
osmahlého.

PŘEDMĚT OCHRANY 
Prioritní je ochrana evropsky významného druhu 
mechu šikouška zeleného a  jeho biotopu, která 
přispěje k posílení populace na lokalitě. 

Dlouhodobým cílem ochrany je zachování cen-
ných lesních i  nelesních ekosystémů, přírodního 
charakteru nížinných až horských vodních toků, 
vlhkomilných vysokobylinných lemových spole-
čenstev nížin a  horského až alpínského stupně, 
extenzivně sečených luk nížin až podhůří, středo-
evropských silikátových sutí, chasmofytické vegeta-
ce silikátových skalnatých svahů, bučin, lesů svazu 
Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích a smíše-
ných jasanovo-olšových lužních lesů temporátní 
a boreální Evropy.

Kategorie: Přírodní rezervace
Výměra: 465,9 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Náchod

Peklo
35

Šikoušek zelený
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Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 119,9 ha
Okres: Jičín

Perna

velmi zachovalý komplex hercynských dubohabřin 
s výskytem lilie zlatohlavé. Na přilehlých loukách 
roste vemeník dvoulistý a violka nízká. 

OHROŽENÍ
Hlavním faktorem, který by mohl lokalitu negativ-
ně ovlivnit, by bylo nešetrné lesnické hospodaření, 
preferující nepůvodní dřeviny – dub červený, olše 
šedá, borovice lesní a smrk ztepilý a praktikující vel-
koplošný způsob těžby, který je nešetrný i k druhům 
bylinného patra.

PROVÁDĚNÁ PÉČE
Obecně – lesy, i přes svou zachovalost, jsou ohro-
ženy lesním hospodařením: velkoplošným kácením 
a zaváděním nepůvodních druhů. Luční společen-
stva jsou v poměrně dobrém stavu, je však nutné 
je extenzivně kosit.

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany evropsky významné lokality 
Perna jsou zachovalá společenstva dubohabřin 
a extenzivně sečených luk a bezkolencových luk.

V EVL Perna můžeme najít zachovalé hercynské 
dubohabřiny s  přirozenou druhovou skladbou 
a bohatým bylinným patrem. Toto stanoviště je zde 
i přes svou zachovalost ohroženo lesním hospoda-
řením: velkoplošným kácením a zaváděním nepů-
vodních druhů, ke kterým patří nejčastěji borovice 
lesní. Místy se z nepůvodních druhů vyskytuje i dub 
červený a pámelník bílý. Některé porosty jsou obno-
vovány původní dřevinnou skladbou (nejčastěji 
s převahou dubu). 

Obnova porostů dubohabřin borovicí lesní, která 
již v některých porostech za posledních přibližně 
patnáct let proběhla, je negativním vlivem, kdy 
dojde kromě změny stromového patra i s velkou 
pravděpodobností postupem času k vymizení kva-
litního bylinného patra. 

Luční společenstva (ovsíkové louky a  bezko-
lencové louky) jsou v  poměrně dobrém stavu, 
jsou extenzivně kosené. Ovsíková louka v západní 
polovině EVL je poměrně druhově chudá, louka 
ve východní části EVL je druhově bohatá, obě jsou 
kosené, což je pozitivní vliv. 

Bezkolencové louky jsou zde koseny každo-
ročně, což je dostačující. Při absenci hospoda-
ření hrozí však kromě sukcesních změn vlastních 
ovsíkových i bezkolencových luk (např. zarůstání 
nálety, zhoršení druhové skladby apod.) i zarůs-
tání bezkolencových luk rákosem či vysokými ost-
řicemi z  litorálu rybníka Nečas. Lokalitu protíná 
silnice I/32. Je zde i několik malých odstavných 
ploch, kde je možno zaparkovat. V  okolí těchto 
malých parkovišť se pak hromadí odpadky a vzni-
kají zde menší skládky, což by mohlo způsobovat 
eutrofizaci lesního porostu.

HISTORIE ÚZEMÍ
Lokalita Perna je izolovanou enklávou v  inten-
zivní zemědělské krajině (pole, rybníky). Je to 
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany v této EVL jsou tři druhy letou-
nů – vrápenec malý, netopýr brvitý, netopýr velký – 
a  jejich zimoviště v celém podzemí dělostřelecké 
tvrze Dobrošov. Všechny tři druhy jsou zvláště chrá-
něné v nejvyšší kategorii kriticky ohrožený. Na loka-
litě bylo dosud zjištěno dvanáct druhů letounů, 
mezi nimiž početně dominují výše uvedené tři dru-
hy, tvořící v posledních letech více než 95 % všech 
zimujících jedinců. Kromě nich tu v malých počtech, 
ale pravidelně zimuje netopýr vodní, netopýr ušatý, 
netopýr severní a netopýr večerní, vzácně pak neto-
pýr velkouchý nebo netopýr vousatý.

Lokalita je nepřetržitě každoročně sledována již 
od  zimního období 1980/81. Během posledních 
pěti let stoupl počet zimujících vrápenců a netopý-
rů z 500 na více než 800 jedinců. Pevnost Dobrošov 
tak patří k  nejvýznamnějším zimovištím letounů 
v České republice.

HISTORIE ÚZEMÍ, ZAJÍMAVOSTI
Dělostřelecká tvrz Dobrošov byla vybudována jako 
součást opevnění na severní hranici Československa. 
Její stavba byla zahájena v září 1937, tvrz však neby-
la dokončena. Celkově byly do roku 1938, kdy byla 

stavba zastavena, postaveny tři nadzemní objekty 
(Zelený, Jeřáb, Můstek), vyrubány podzemní sály 
skladů a ubikací o ploše asi 750 čtverečných metrů 
a chodby o celkové délce 1750 metrů, které vedou 
v hloubce 20–40 metrů pod terénem. Byly vyhlou-
beny rovněž šachty do podzemních prostor a pod 
všemi objekty byla vyražena odvodňovací štola. 
Podzemí tvrze bylo z necelé poloviny vybetonováno.

Podzemní prostory jsou dnes na několika mís-
tech zavaleny, ale jsou průlezné a pro netopýry pro-
stupné. Těžištěm výskytu zimujících letounů jsou 
zejména nedokončené a  nevybetonované štoly 
a sály, které jsou veřejnosti nepřístupné a v nichž 
tak nejsou nijak rušeni. Nezanedbatelné procen-
to zimujících jedinců je však pravidelně nalézáno 
i v prohlídkových prostorách podzemí.

HROZBY 
Základní podmínkou je zachování vletových otvo-
rů do pevnosti a průletových možností v podzemí, 
zachování stávajících mikroklimatických (teplot-
ních a vlhkostních) a světelných podmínek v pod-
zemních prostorech a zachování stávající dynamiky 
proudění vzduchu v podzemí.

Případné instalované mříže a  uzávěry vstupů 
musí mít dostatečné průletové otvory (nejmé-
ně 40×15 cm s delším rozměrem v horizontálním 
směru).

Je nezbytné minimalizovat jakékoliv rušení 
zimujících jedinců v  období od  začátku listopa-
du do  konce dubna – omezit pohyb v  přístupné 
části podzemí, vyloučit vstup nepovolaných osob 
do nezajištěných podzemních prostor, nepůsobit 
nadměrný hluk, vyloučit stavební práce, nepoužívat 
otevřený oheň (nekouřit), nemanipulovat se zimují-
cími netopýry a podobně. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE
Optimálním způsobem péče o  zdejší zimoviště 
vrápenců a netopýrů je zachování stávajícího stavu 
lokality a režimu jejího využívání, včetně expoziční 
a prohlídkové činnosti.

Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 2 ha
Okres: Náchod

Pevnost Dobrošov 

Netopýr velký

Netopýr brvitý
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Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 29,3 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Hradec Králové

Piletický a Librantický potok

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Redukce porostů rákosin, odstraňování náletových 
dřevin, péče o  břehové porosty včetně odvozu 
vzniklé biomasy. Snaha o zlepšení morfologických 
parametrů koryta a fyzikálně-chemických ukazatelů 
vody, výsadby břehových porostů a založení travna-
tého pásu podél vodního toku. 

PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilní populace 
šidélka ozdobného.

Typy evropských stanovišť: mezofilní ovsíkové 
louky.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Jedná se o ojedinělou a nejstarší známou lokalitu 
s výskytem stabilní populace šidélka ozdobného 
v  ČR. Výskyt šidélka se v  terénu ověřuje poměr-
ně obtížně, podstatný je charakter toku v daném 
místě a  druhové spektrum makrofytní vegetace. 
Piletický a Librantický potok protékají polabskou 
zemědělskou krajinou s loukami a polními kultu-
rami. Piletický potok vzniká v  Ruseku soutokem 
Librantického a Černilovského potoka. Poblíž cen-
tra Hradce Králové se vlévá do  Labe. Librantický 
potok pramení nad obcí Librantice a  teče kolem 
obce Divec a lesu Ouliště do Ruseka.

HROZBY
Nevhodné vodohospodářské zásahy spočívající 
v systematické stabilizaci břehů a dna, budování 
migračních bariér; zatrubnění částí vodního toku, 
budování nádrží, znečištění vodního toku odpadní-
mi vodami, zemědělská činnost s orbou až na bře-
hovou hranu toku; změna vegetace a  rychlosti 
proudění vody, zahlubování koryta vodního toku, 
nepovolené odběry povrchové vody.

Šidélko ozdobné

Hradec Králové
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HISTORIE ÚZEMÍ
Hrad Rýzmburk spolu s takzvaným Rýzmburským 
altánem je znám z díla Boženy Němcové Babička. 
Rýzmburk (poslední vybudovaný hrad po Střmeni, 
Červené Hoře, Vízmburku, Teplicích nad Metují, 
Adršpachu, Stárkovu, Chotěborkách, Borohrádku 
aj.), který rod Třmene na území Čech a Moravy vybu-
doval, byl vypleněn a  vypálen za  třicetileté války 
císařskými a později švédskými vojsky. K jeho úplné 
zkáze došlo na počátku 18. století, kdy byl ze zříce-
niny vylámán kámen na stavbu nedalekého zámku 
v Ratibořicích. Nedaleko odtud na svazích údolí se 
nachází EVL Pod Rýzmburkem. 

HROZBY 
Lokalita může být jako biotop obojživelníků ohro-
žena celou řadou faktorů. Jedním z nich je nárůst 
vegetace, zanášení a s tím spojené zmenšování vod-
ní plochy a snižování vodní hladiny. Snižování vodní 
hladiny by mohlo mít neblahé důsledky na popu-
lace obojživelníků, zejména v době rozmnožování.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Jako vhodné opatření se jeví šetrné odbahnění 
rybníka při současném ponechání většího a velmi 
mělkého litorálního pásma. Také je třeba reduko-
vat náletové dřeviny a litorální vegetaci. Intenzivní 
chov ryb a  chov vodní drůbeže jsou na  rybníce 
nepřípustné.

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany v  EVL Pod Rýzmburkem je 
čolek velký.

Rýzmburský rybník se rozkládá nad horní hranou 
údolí Úpy u  zříceniny hradu Rýzmburk, přibližně 
0,5 km severozápadně od  obce Žernov. Zajišťuje 
vhodné podmínky i pro výskyt dalších zvláště chrá-
něných obojživelníků. Kromě čolka velkého zde 
z ocasatých obojživelníků žije čolek obecný a čolek 
horský. Z bezocasých byli potvrzeni kuňka ohnivá, 
ropucha obecná, rosnička zelená a skokan zelený.

Čolci velcí obývají rozmanité biotopy, důležitá 
je však blízkost vody. K rozmnožování vyhledávají 
čisté, nepřerybněné rybníky, tůně, zatopené lomy či 
pískovny s vodní vegetací. Během období rozmno-
žování žijí ve vodě. Pokud voda, v níž se rozmnožili, 
nevyschne, zůstávají v ní dospělí čolci až do pozd-
ního léta. Pokud žijí suchozemským životem, bývají 
přes den schováni v úkrytech například pod kame-
ny, kmeny, v děrách v zemi. V noci se vydávají na lov 
různých členovců, červů či plžů. Když nastanou 
noční mrazy, vyhledávají úkryty, kde přečkají zimu.

Vlastní plocha rybníka je z  větší části zarostlá 
rákosinami litorálního pásma s převažujícím ráko-
sem obecným. Břehy jsou lemovány vrbami, javory 
a  jasany. Na  ploše přírodní památky byly zazna-
menány i vzácné druhy rostlin – ostřice pobřežní, 
bahnička bradavkatá, šmel okoličnatý a  zvláště 
chráněná měsíčnice vytrvalá.

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 0,9 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2013
Okres: Náchod

Pod Rýzmburkem 

Čolek velký
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zaveden vícehorkový (víceletý) způsob hospodaření 
s výhradní osádkou kapra obecného. 

HROZBY
Zarůstání dřevinami a zazemňování terénních
depresí a zejména intenzivní chov ryb.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Kosení a  likvidace náletových dřevin, udržování 
vodních ploch v terénních depresích. 

PŘEDMĚT OCHRANY 
Hlavním předmětem ochrany je populace silně ohro-
ženého druhu kuňky ohnivé a jejího biotopu (s při-
hlédnutím na ostatní chráněné a ohrožené druhy 
vyskytující se v dané lokalitě). 

Biotopem se rozumí jednak stanoviště jejího 
rozmnožování, vývoje, tak i  stanoviště využívaná 
mimo období rozmnožování (konkrétně tedy rybník 
Smrkovák). Dlouhodobým cílem je zajištění stabilní 
populace kuňky ohnivé, dalších druhů obojživelní-
ků a ochrana a vhodná údržba stávajících biotopů 
ve vazbě na využívání rybníka a okolních pozemků.

HISTORIE ÚZEMÍ
Rybník Smrkovák (též označovaný jako Smrkovec) 
se nachází přibližně 1,5 km východně od  obce 
Vysoké Veselí a  4 km severně od  obce Smidary 
v  nadmořské výšce okolo 250 m n. m. Celková 
katastrální plocha rybníku činí 1,35 ha. Jedná se 
o průtočný rybník. EVL Rybník Smrkovák zahrnuje 
severní části vodní nádrže, přilehlých epilitorálních 
porostů a břehových porostů dřevin.

Rybník Smrkovák je průtočný rybník s  rákoso-
vými porosty v otevřené rovinaté krajině. Má čty-
ři přítoky, z  nichž nejvýznamnější je Smrkovický 
potok, který se dále pravostranně vlévá do Javorky. 
Ostatní sytící vodoteče, jedna levostranná a  dvě 
pravostranné, jsou menší a bezejmenné. Koncem 
19. století docházelo ke klučení a k přeměně lesní 
půdy na  zemědělskou půdu pro pěstování cuk-
rovky pro postavený cukrovar ve Vysokém Veselí. 
Okolní pozemky jsou i dnes intenzivně zemědělsky 
obhospodařovány. 

V mapách I. vojenského ( josefského) mapová-
ní z  let 1764–1768 je rybník Smrkovák zazname-
nán. V nedávné minulosti byl rybník revitalizován 
(projekt byl zpracován v  roce 1991) a  kolaudace 
proběhla v roce 1995. Rybník byl dále odbahněn 
a část vytěženého sedimentu byla uložena při bře-
zích rybníka. V posledních letech slouží rybník pro 
extenzivní rybářské hospodaření. Na rybníce hos-
podaří Rybářství Chlumec nad Cidlinou a. s. Je zde 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 6,952 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2011
Okres: Jičín

Rybník Smrkovák

Kuňka ohnivá
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je vytváření optimálních pod-
mínek pro existenci čolka velkého a dalších obojži-
velníků (čolka horského, čolka obecného, ropuchy 
obecné a skokanů z komplexu vodních skokanů). 
Na okolních podmáčených loukách se sporadicky 
vyskytuje upolín evropský.

Typy evropských stanovišť: vegetace letněných 
rybníků. 

HISTORIE ÚZEMÍ 
Průtočný rybník, který je v  soukromém vlastnic-
tví, nebyl do doby vyhlášení za EVL chráněn jako 
zvláště chráněné území. Jedná se o první rybník 
z  historické soustavy rybníků na  bezejmenném 
přítoku řeky Dědiny s nepříliš rozvinutým litorálem 
obklopený pravidelně kosenými nebo pasenými 
lučními porosty, na  severním a  západním okraji 
lemovaný porostem mladých olší a vrb. Pro lokalitu 
jsou zpracovány Souhrny doporučených opatření 
(AOPK 2015).

HROZBY 
Nevhodný (příliš intenzivní) způsob rybníkářského 
hospodaření, nevhodná rybí obsádka (rozšířená 
střevlička východní), nevhodná manipulace s vodní 
hladinou, chov vodní drůbeže, zarůstání rákosem, 
zazemňování, meliorace území.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Kosení travních porostů, redukce náletových dřevin 
včetně odstraňování vzniklé biomasy. 

Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 1,6 ha
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Rybník Spáleniště

Čolek velký
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Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 3,3 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2013
Okres: Jičín

Rybník Strašidlo

PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilní populace 
kuňky ohnivé a dalších chráněných druhů obojži-
velníků – čolka obecného, ropuchy obecné, sko-
kana štíhlého, skokana skřehotavého či skokana 
ostronosého. Rybník Strašidlo je také významnou 
lokalitou avifauny. 

Typy evropských stanovišť: hercynské duboha-
břiny. 

HISTORIE ÚZEMÍ 
Lokalita nebyla do doby vyhlášení za EVL chráněna 
jako zvláště chráněné území. Sledování obojživel-
níků zde probíhá od roku 1998. Přítomnost rybní-
ka je patrná již z map I. vojenského mapování z let 
1764–1768. Jedná se o  rybník v  mírně zvlněném 
terénu na okraji listnatého a smíšeného lesa. Rybník 
Strašidlo leží na  náhonu Lužanky pod rybníkem 
Nákladním. Spolu s rybníkem Hluboký Kovač, který 
leží asi 1 km jižněji, je lokalitou kvalitativně význam-
ných společenstev obojživelníků. Lesní porost podél 
rybníka slouží jako zimoviště kuňky ohnivé.

Kuňka ohnivá

HROZBY 
Nevhodný způsob rybníkářského hospodaření, 
nevhodná rybí obsádka, nevhodná manipulace 
s  vodní hladinou, chov vodní drůbeže, zarůstání 
rákosem, zazemňování, nevhodné hospodaření 
v okolních lesních porostech včetně pojezdu těžké 
techniky, změna hydrologického režimu území.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Redukce rákosin včetně náletových dřevin a odstra-
ňování vzniklé biomasy. 
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zrušeny, obnoveny byly až v  letech 1897–1898. 
Evropsky významná lokalita Slatinná louka u Roud-
ničky je součástí stávající přírodní památky Roud-
nička a Datlík. 

HROZBY 
Nesprávné kosení – poškození bultů, rekreační vy-
užívání – turismus.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Pravidelné kosení centrální bezkolencové lou-
ky s vysokými bulty a rákosin na březích rybníka 
Roudnička včetně odvozu veškeré biomasy. 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 29,7 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2006
Okres: Hradec Králové
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Slatinná louka u Roudničky 

PŘEDMĚT OCHRANY 
Mezi průtočnými rybníky Roudnička a Datlík, kte-
ré leží na  potoce Biřička, se zachovaly porosty 
bultovitých ostřic a mozaika slatinných a bezko-
lencových luk s výskytem vzácných druhů rostlin, 
například ostřice Davallova a  prstnatec májový. 
Na obou rybnících se vyskytuje škeble rybničná, 
skokan zelený, skokan skřehotavý a ropucha obec-
ná. V území byla také pozorována ještěrka obecná 
a užovka obojková. Jedná se o významnou lokalitu 
vzácného druhu měkkýše – vrkoče útlého. Právě 
díky němu byla v této oblasti vyhlášena evropsky 
významná lokalita.

Typy evropských stanovišť: střídavě vlhké bezko-
lencové louky.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Rybníky Roudnička a Datlík byly vybudovány roku 
1469. V první polovině 19. století byly oba rybníky 

Vrkoč útlý
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částečně fungoval až do roku 1989, ale dnes je již 
nefunkční. Část luk v nivě Metuje byla také zorněna. 
Na toku Staré Metuje jsou situovány příčné objekty 
využívané ke vzdouvání hladiny a částečně i ke sta-
bilizaci podélného sklonu. Voda ze Staré Metuje je 
odebírána do dvou malých vodních elektráren. 

HROZBY 
Časté a rázové změny průtoků vyvolané záměrnou 
manipulací na  rozdělovacích objektech (odběry 
pro MVE), musejí být udržovány minimální zůstat-
kové průtoky pro jednotlivé úseky toku. Narušení 
zachovaných morfologických parametrů koryta 
a příznivých fyzikálně-chemických ukazatelů vody. 
Vodohospodářské zásahy spočívající v  systema-
tické stabilizaci břehů a dna koryta. Při péči o bře-
hové porosty je třeba respektovat takovou míru 
zastínění toku, která je pro vývoj klínatky rohaté 
nejoptimálnější.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Přímo v sousedství EVL vznikl iniciativou Českou 
společnosti ornitologické za  finančního přispě-
ní Královéhradeckého kraje Ornitologický park 
Josefovské louky. Jedná se o dlouhodobý projekt, 
který má za cíl vytvořit v nivě Metuje na rozloze při-
bližně 76 ha prostředí přírodě blízkých pravidelně 
zaplavovaných luk, a tím nové vhodné biotopy pro 
pobyt a  rozmnožování ptáků, zejména bahňáků. 
Hospodaření v ornitologickém parku je prováděno 
v souladu s potřebami ochrany EVL. 

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany v  EVL Stará Metuje je vážka 
klínatka rohatá. Vyvíjí v čistých nebo málo znečiš-
těných potocích, říčkách a řekách s písčitým nebo 
štěrkovým dnem se slabou vrstvou detritu a  pří-
rodními nebo přírodě blízkými břehy. Vyskytuje se 
od nížin do podhůří. Larvy i dospělci jsou draví, živí 
se především hmyzem. 

HISTORIE ÚZEMÍ
EVL je tvořena původním korytem řeky Metuje 
v délce 6,75 km se zachovalými meandry a malou 
částí přiléhající nivy. Z  typů přírodních stanovišť 
jsou zde zastoupeny hlavně jasanovo-olšové luhy, 
vlhká tužebníková lada a širokolisté suché trávníky. 
Na počátku 20. století bylo vybudováno nové, umě-
lé koryto řeky Metuje (současný stav), které sloužilo 
k odvodnění zaplavované bažinaté nivy. Na okolních 
loukách byl následně vybudován systém hrazených 
kanálů, který umožňoval dle potřeby zavlažování, 
nebo odvodňování lučních porostů. Tento systém 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 21,8 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2012
Okres: Náchod

Stará Metuje 

Klínatka rohatá
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PŘEDMĚT OCHRANY 
V prostorách zámku v obci Staré Hrady u Libáně se 
nachází regionálně významná letní kolonie a zimo-
viště vrápence malého o  četnosti do  60 jedinců. 
Z  dalších druhů letounů byli na  lokalitě vzácně 
v  jednotlivých kusech zjištěni v  období rozmno-
žování nebo při zimování netopýři ušatí a netopýři 
černí.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Evropsky významnou lokalitou jsou prostory zám-
ku v obci Staré Hrady u Libáně, který je v současné 
době v soukromém vlastnictví a je přístupný pro 
veřejnost. Při běžném naplňování turistické funk-
ce zámku, včetně průvodcovské činnosti nedo-
chází k  žádnému negativnímu vlivu na  letouny. 
Lokalita je pravidelně monitorována od  r. 2005. 
Zámek s předzámčím a kostelem sv. Jana Křtitele 
je na  seznamu nemovitých kulturních památek 
číslo v rejstříku ÚSKP: 25389/6-1396. Pro lokalitu 
jsou zpracovány Souhrny doporučených opatření 
(AOPK 2015). 

HROZBY 
Rušení kolonií v  době přítomnosti na  lokalitě, 
zvýšený pohyb osob, změna mikroklimatických 
a světelných podmínek, technické úpravy spočíva-
jící v zaslepení vletových otvorů, použití toxických 
protipožárních a protihnilobných nátěrů. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
V roce 2015 bylo realizováno označení, je prováděn 
pravidelný úklid netopýřího trusu. 

Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 1,0 ha
Okres: Jičín

Staré Hrady – zámek

Vrápenec malý

Vrápenec malý
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Čihadlo, kterou mělo tvořit celkem 6 objektů – 
dva pěchotní sruby, objekt pro výsuvnou dělo-
vou věž, objekt pro otočnou minometnou věž, 
dělostřelecký srub a  vchodový srub. Vchody 
do  podzemí jsou zabezpečeny uzamykatelnými 
mřížemi. Okolí lokality tvoří zvlněná podhorská 
krajina porostlá smrkovými lesy, které se stří-
dají s  pastvinami. Pro lokalitu jsou zpracovány 
Souhrny doporučených opatření (AOPK 2015). 

HROZBY 
Rušení kolonií v době přítomnosti na lokalitě včetně 
například kroužkování zimujících jedinců, zvýšený 
pohyb osob, změna mikroklimatických a  světel-
ných podmínek, nevhodné načasování stavebních 
prací, úplné uzavření vstupu do podzemního pro-
storu (změna mikroklimatu). 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
V roce 2015 bylo realizováno označení a obnoveno 
zabezpečení vstupu do štoly instalací uzamykatelné 
mříže. 

PŘEDMĚT OCHRANY 
Lokalita je významným zimovištěm letounů 
na  severozápadním okraji Orlických hor s  vyso-
kou druhovou diverzitou (12 zjištěných druhů) 
a relativně vysokou početností zimujících jedinců 
(100–200 jedinců). Kromě netopýra černého, kte-
rý se zde vyskytuje pravidelně v počtech několika 
desítek jedinců (počty kolísají v závislosti na zim-
ních teplotách) na lokalitě zimuje pravidelně neto-
pýr velký (nižší desítky jedinců). 

Pravidelně se vyskytuje netopýr ušatý, netopýr 
vodní, netopýr brvitý, netopýr malý a od roku 2012 
také vrápenec malý. Dalších pět druhů netopýrů 
bylo na lokalitě zaznamenáno vzácně, nepravidelně 
a v malých počtech.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Evropsky významnou lokalitu tvoří podzem-
ní prostory nedostavěné dělostřelecké tvrze 
Skutina ze 30. let 20. století (celková délka cca 
470 m) uprostřed smrkových porostů poblíž obce 
Sněžné v  podhůří Orlických hor pod vrcholem 

Štola Portál
Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 0,04 ha
Okres: Rychnov nad Kněžnou
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Netopýr černý
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PŘEDMĚT OCHRANY
Předmětem ochrany je v  EVL populace kuňky 
ohnivé. Kuňka ohnivá žije v rybnících s mělčinami 
a  v  tůních. Její potravou jsou především komáří 
a pakomáří larvy. Obě pohlaví od pozdního jara až 
do konce léta pobývají ve vodě, kde probíhá i páře-
ní. Vajíčka klade kuňka v několika etapách od dub-
na do  srpna, především však v  květnu a  červnu. 
Rozmnožování probíhá v mělké vodě s hustou vege-
tací. Vedle kuňky ohnivé tu žije i významná popu-
lace skokana skřehotavého, nalezneme i rosničku 
zelenou, skokana zeleného či čolka obecného. 

Rybník Tuří je také významnou ornitologic-
kou lokalitou. Hnízdí tu mimo jiné bukáček malý, 
jeřáb popelavý, chřástal kropenatý, chřástal vod-
ní, moták pochop, rákosník velký, včelojed lesní. 
Zaznamenávány jsou tu dlouhodobě migrační 
výskyty zvláště chráněných druhů ptáků.

Z  vegetace přírodní památky jsou i  přes svou 
nevelkou rozlohu nejvýznamnější teplomilné 
doubravy. Flóra je poměrně pestrá; nalezeno 
bylo šestatřicet druhů z  červeného seznamu ČR. 

V  lokalitě převažují zejména druhy mezofilních 
lesních stanovišť. Ke  vzácným patří teplomilné 
druhy jako růže galská, jeřáb břek, mochna bílá 
a bělozářka větevnatá. Nejvýznamnějším druhem 
je mázdřinec rakouský, který má ve  východních 
Čechách jen několik posledních lokalit výskytu. Ze 
zvláště chráněných druhů najdeme okrotici bílou, 
kruštík modrofialový, bleduli jarní, lilii zlatohlavou, 
medovník meduňkolistý a vemeník dvoulistý.

HISTORIE ÚZEMÍ
Lokalita do doby vyhlášení EVL nebyla chráněna 
jako zvláště chráněné území. Objektivní vývoj popu-
lace kuňky ohnivé na lokalitě není znám a v dostup-
ných průzkumech se počty zjištěných jedinců 
výrazně liší. Vzhledem k  příznivým podmínkám 
litorálního pásma lze však do budoucna očekávat 
zachování stabilní populace kuňky ohnivé i dalších 
zvláště chráněných druhů obojživelníků a dalších 
živočichů a rostlin. Tuří rybník leží v povodí Metuje. 
V  dnešní době rybník obhospodařuje Správa 
Kolowratského rybářství Opočno – Jan Kolowrat 
Krakowský. Hospodaření je od roku 2005 formou 
polointenzivního chovu ryb. 

HROZBY 
Populace obojživelníků mohou být ohroženy přede-
vším intenzitou rybničního hospodaření, nevhod-
nou rybí obsádkou a chovem vodní drůbeže. Při 
lesním hospodaření musí být dbáno o zachování 
hercynských dubohabřin a teplomilných doubrav. 
Při těžbách v lese a pojezdech mechanizace je nut-
no brát na zřetel migraci kuňky na zimoviště a zpět.

PROVÁDĚNÁ PÉČE
Prioritou zájmu ochrany území je biotop kuňky 
ohnivé a dalších obojživelníků. Při managementu 
přírodní památky je třeba brát v potaz, že rybník 
a přilehlé okolí je rovněž biotopem zvláště chráně-
ných ptáků. Péči je třeba věnovat i lesním okrajům. 

Speciální opatření je nutné provádět s ohledem 
na silně ohrožený druh mázdřinec rakouský. 

Tuří rybník
Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 114,7 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Náchod
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Kuňka ohnivá
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PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Ve  vybraných lokalitách, jako jsou staré aleje 
podél cest, hráze funkčních i  bývalých rybníků 
a podobně, je cílem zabezpečit stálý výskyt doží-
vajících a odumřelých jednotlivých stromů tím, že 
na daných lokalitách zůstávají ponechávány stojící, 
ale i padlé odumřelé stromy s dutinami, suchými 
větvemi a xylofágními houbami. V blízkosti těch-
to lokalit jsou vytipovávány potenciální biotopy 
ve  stávajících porostech. Dále je podporována 
výsadba nových alejí a solitérů v blízkosti součas-
ných biotopů.

PŘEDMĚT OCHRANY
Přírodní památka je zřízena na  části území EVL 
(výměra přírodní památky činí 54,5 ha) za účelem 
zajištění stabilní populace arborikolního druhu 
brouka páchníka hnědého a  zajištění ochrany 
a podpory jeho biotopů. Z přírodních stanovišť zde 
převažují dubohabřiny a acidofilní doubravy. Podél 
drobných vodních toků se místy vyskytují zbytky 
lužních lesů. 

HISTORIE ÚZEMÍ 
Charakteristické jsou v území především rozsáhlé 
liniové výsadby starých dubů v alejích a na hrázích 
současných i bývalých rybníků. V rámci současné-
ho území EVL byla v roce 1954 vyhlášena tři zvláš-
tě chráněná území, původně jako státní přírodní 
rezervace, dnes přírodní památka U Glorietu, pří-
rodní rezervace U Houkvice a v roce 2007 zrušená 
přírodní památka U Černoblatské louky. 

HROZBY 
Rizikem pro udržení stávajícího stavu území je způ-
sob hospodaření v lesích, kdy vznikají stejnověké 
a stejnorodé porosty, v nichž dochází k odstraňo-
vání starých a  suchých stromů a  k  odvodňování 
lesních ploch.

Týnišťské Poorličí
Kategorie: Základní ochrana/Přírodní památka
Výměra: 648,7 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Rychnov nad Kněžnou
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PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je podpora a zachování bioto-
pu modráska bahenního a modráska očkovaného, 
spočívající v zachování extenzivního hospodaření 
na  lučních porostech a  zamezení změn vodního 
režimu. Na podmáčených loukách se hojně vysky-
tuje bledule jarní.

Typy evropských stanovišť: devětsilové lemy 
horských potoků, vlhká tužebníková lada, mezofilní 
ovsíkové louky, acidofilní bučiny, údolní jasanovo-
-olšové luhy.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Lokalita, která se nachází v  hluboce zaříznutém 
údolí řeky Kněžné na soutoku několika drobných 
vodotečí, nebyla do doby vyhlášení za EVL chrá-
něna jako zvláště chráněné území. Území bylo 
od poloviny 18. století do konce 2. světové války 
hustě osídleno a  intenzivně zemědělsky využívá-
no. Zbytky osídlení jsou patrné dodnes ze samotné 
krajiny, která je protkána hustou cestní sítí, starými 
ovocnými stromy a ruinami opuštěných stavení.

HROZBY 
Nevhodný způsob seče, odvodnění a změna vod-
ního režimu, zarůstání invazivními druhy (křídlatka, 
netýkavka, kolotočník), narušování půdního krytu 
vjezdem motorových vozidel.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Pravidelné kosení formou mozaikové seče, odstra-
ňování náletových dřevin, redukce invazivních 
druhů (netýkavka žláznatá) včetně odvozu veškeré 
biomasy. 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 4,9 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2011
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Uhřínov-Benátky
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kupováno jiné semeno (1868 od firmy Rott a Vogel 
z Prahy – 2 libry semene javoru, 1 libra jasanu, 1 libra 
lípy). V r. 1881 došlo k zvýšení doby obmýtí na 28 let. 
Myslivosti sloužily bažantnice. Již r. 1853 bylo kon-
statováno, že zvěř je vyhubena. Mezi odstřelenou 
zvěří je uváděna srnčí, zajíc, králík a bažant. Ke konci 
století se zde stříleli jen zajíci a koroptve.

Historický vývoj II. části EVL se odvíjí již od 
14. století, kdy vznikla v Chotělicích tvrz, která je 
naposledy zmiňována v roce 1673. Poté Chotělice 
patřily Colloredům až do poloviny 19. století, kdy 
od nich ves získal majitel papírny v  Hostinném, 
Jindřich Lorenz z Reisenstettu. 

Roku 1875 nechal na kraji lesa postavit dvoukříd-
lý novorenesanční zámek. V  r. 1893 byl zámek 
s lesními pozemky prodán Bedřichu Westphalen- 
-Fürstenbergovi, věnem přešel do majetků rodiny 
Mensdorf-Pouilly, které patřil až do znárodnění roku 
1945. Kolem zámku byl zřízen park o rozloze 9 ha, 
dnes je se svými 1,12 hektary nejmenším zámeckým 
parkem na okrese Hradec Králové. Lze předpoklá-
dat obdobné historické využívání i ostatních lesních 
porostů vymezeného území jako u Veselského háje. 
Dosud jsou patrné známky pařezin a středního lesa 
nyní v  podobě nepravých kmenovin, které zatím 
zcela převládají. Převod na  les vysoký (porosty 
zhruba mladší 60 let), který pokračuje a bude patr-
ně pokračovat, není pro biodiverzitu příliš příznivý, 
byť se jedná o pokračující dubové hospodářství.

PŘEDMĚT OCHRANY 
Cílem ochrany je zachování cenných lesních eko-
systémů dubohabřin a starých acidofilních doubrav 
s dubem letním. V nich vytvořit vhodné podmínky 
pro silně ohrožené druhy hvozdík pyšný a kosatec 
sibiřský. Veselský háj patří mezi nejzachovalejší les-
ní celky v zemědělsky intenzivně využívané krajině, 
v pánvi mezi Hradcem Králové a Jičínem. Z ohrože-
ných druhů zde rostou například lakušník okrouhlý, 
pryšec kosmatý, lilie zlatohlavá, ochmet evropský, 
medovník meduňkolistý, vemeník dvoulistý, moch-
na bílá, sevlák potoční, kostival český.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Takzvaný Veselský háj (Starý háj), část lesa patřící 
nyní obci Vysoké Veselí, byl součástí statku Vysoké 
Veselí. V 16. století náležel Dohalským z Dohalic, 
jimž byl v r. 1620 zkonfiskován. V r. 1627 jej koupil 
Albrecht z Valdštejna a připojil ke svému vévodství 
Frýdlantskému. Po  jeho smrti vystřídalo Vysoké 
Veselí několik majitelů a asi od poloviny 18. století 
náleželo panství rodině Paarů. Lesy v panství měly 
jen malou výměru a  byly tvořeny výmladkovými 
porosty. Koncem 19. století dochází k  dalšímu 
klučení a přeměně lesní půdy na zemědělskou pro 
pěstování cukrovky, pro nově budovaný cukrovar 
ve Vysokém Veselí. 

Za  1. pozemkové reformy propadl celý statek 
záboru. Starý háj v  r. 1806 měřil 343 měřice (cca 
66 ha) a byl rozdělen do 25 pasek. Lesy byly čas-
to poškozovány pastvou ovcí, takže byl les řídký 
a místy zcela holý, pařezy vysílené a úplně shnilé. 
Byl osíván březovým semenem. Les byl dubový, 
částečně smíšený s borovicí, která však byla špatná 
a měla krátký vzrůst. Neměly se zde pěstovat žádné 
jehličnany, poněvadž při obmýtí nedávaly tako-
vou hmotu jako pařeziny. Doba obmýtí byla 24 let 
a pro výstavky 100 let. V r. 1826 bylo obmýtí sníže-
no na 20 let, v r. 1869 byla zavedena těžba dubové 
kůry a prázdná místa se doplňovala sadbou dubu 
z nově zřízené školky nebo byla odebírána ze školky 
ve Zdechovicích (okres Pardubice). Výjimečně bylo 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 446,3919 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Hradec Králové

Veselský háj
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nadregionální význam. Například v Převýšově není, 
vzhledem k tamnímu, zřejmě početnému výskytu 
považován místními obyvateli za živočicha hodné-
ho ochrany a byl pozorován případ, jak byly živými 
imagy roháčů přikrmovány slepice (Mertlík, ústní 
sdělení). 

HROZBY 
Potenciální ohrožení skýtá případná aplikace pesti-
cidů, nevhodné lesnické zásahy (např. odstraňování 
starého dřeva – stromů, pařezů).  

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Obecně – ve vybraných lesních porostech zavést 
výběrové lesní hospodaření, s ponecháváním sku-
pin starých stromů (vč. torz a jejich zbytků) v poros-
tech až do  stadia rozpadu, ponechávat pařezy 
pokácených stromů. 

PŘEDMĚT OCHRANY 
Významná lokalita výskytu roháče obecného 
ve východních Čechách.

Dlouhodobým cílem ochrany je zajištění stabil-
ní populace roháče obecného a dalších vzácných 
xylofágních (dřevem se živících) druhů hmyzu. 
Vhodnou podporou stávajících biotopů, zejmé-
na starých přirozených dubových porostů, bude 
zabezpečen výskyt těchto živočichů na lokalitě.

HISTORIE ÚZEMÍ 
V  Královéhradeckém kraji jsou doklady výskytu 
roháče obecného z mnoha lokalit v nižších a střed-
ních polohách. Oblast výskytu navazuje na  vel-
mi početnou středočeskou populaci v  oblasti 
Žehuňské obory a spolu s ní má v rámci celých Čech 

Víno
Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 72,8 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2013
Okres: Hradec Králové
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prostředků na ochranu lesa, zarůstání buření, inten-
zivní zemědělská činnost ve spojitosti s použitím 
přípravků na ochranu rostlin.

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Pravidelné ruční vytrhávání invazivního ostružiníku, 
kosení křovinořezem, vyhrabování stařiny, oprava 
oplocení, odstraňování náletových dřevin, redukce 
invazivních druhů včetně odvozu veškeré bioma-
sy. Snaha o postupné zvyšování zastoupení dubu 
v porostech. 

PŘEDMĚT OCHRANY 
Dlouhodobým cílem je podpora a zachování bioto-
pu zvonovce liliolistého spočívající v  zachování 
stávajících lesních biotopů a stanovišť. Z dalších 
zvláště chráněných druhů rostlin je doložen výskyt 
okrotice bílé, plaménku vzpřímeného, lilie zlato-
hlavé, vstavače nachového, vemeníku zelenavého 
a mnohých dalších.

Typy evropských stanovišť: květnaté bučiny, her-
cynské dubohabřiny.

HISTORIE ÚZEMÍ 
Lokalita floristicky známá už od 19. století je jed-
nou z posledních pěti lokalit s výskytem zvonovce 
liliolistého v ČR. Jedná se o původně dubohabrový 
lesní komplex na  mnohých místech pozměněný 
lesnickým hospodařením (fragmenty dubohabřin 
střídají lesní monokultury).

HROZBY 
Okus zvěří, instalace krmných zařízení pro zvěř, 
nevhodný způsob lesnického hospodaření (vysa-
zování smrkových monokultur), zastínění a zarůs-
tání lokality, těžební činnost, používání chemických 

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 7,8 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2011
Okres: Hradec Králové

Vražba
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PŘEDMĚT OCHRANY
Lokalita střevíčníku pantoflíčku v  lesním porostu 
na podmáčeném stanovišti. 

Dlouhodobým cílem je zajištění stabilní popu-
lace střevíčníku pantoflíčku alespoň dle stavu při 
vyhlášení ochranou a  vhodnou péčí o  stávající 
biotopy, ve  vazbě na  využívání lesního porostu. 
Evropsky významná lokalita Zadní Machová zahrnu-
je lesní porosty na vlhkém, místy až podmáčeném 
stanovišti s  vysokým zastoupením javoru klenu 
a  jasanu ztepilého, místy s  bukem lesním, smr-
kem ztepilým, dubem letním atd. V minulosti byly 
některé části lesního komplexu negativně ovlivněny 
přeměnou na smrkovou monokulturu, celá lokalita 
je protkána melioračními příkopy. Z těchto důvodů 
jsou nejcennější fragmenty lesních společenstev.

HISTORIE ÚZEMÍ
Bohatá lokalita střevíčníku pantoflíčku v  lesním 
porostu na  podmáčeném stanovišti, s  vysokým 
zastoupením javoru klenu a jasanu ztepilého, místy 
bukem lesním, smrkem ztepilým – biotop pro druh 
neobvyklý, avšak populace je zde životaschopná. 

Lokalita Zadní Machová byla v minulosti vyhláše-
na státní přírodní rezervací na ochranu střevíčníku 
pantoflíčku. Toto chráněné území bylo v 90. létech 
minulého století zrušeno, protože předmět ochra-
ny nebyl v lokalitě nalezen. Za důvod jeho vymizení 
byla považována zásadní změna druhové skladby 
lesa (Faltysová et al., 1992). V souvislosti s průzkumy 
při přípravě soustavy Natura 2000 byl výskyt střevíč-
níku v lokalitě znovu potvrzen.

HROZBY
Nežádoucí je intenzivní šíření jasanu ztepilé-
ho, v  části výsadba smrku ztepilého či nevhod-
né stavební úpravy na  melioračních kanálech. 
Problémem je také zveřejnění míst s  výskytem 
střevíčníku – nebezpečí vyrýpávání do zahrádek.

PROVÁDĚNÁ PÉČE
Obecně – zachování přirozené skladby lesního 
porostu, prořezávky v  náletech jasanu, likvidace 
smrkových výsadeb. Nutné je zachovat stávající 
vodní režim, neprohlubovat stávající síť odvodňo-
vacích kanálů.

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 13,5 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2012
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Zadní Machová
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PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Na  přelomu roku 2016 a  2017 byla provedena 
rekonstrukce skleníku s opatřeními, jež umožňují 
volný přístup netopýrů na zimoviště. Jsou zacho-
vány původní vletové otvory a stavebně jsou při-
způsobeny tak, aby do nich mohli netopýři volně 
vletovat. Rovněž je zabezpečen prostor pro exis-
tenci letní kolonie vrápence malého na lokalitě. Při 
západním štítu mezi dvěma krajními vazníky byl 
zřízen uzavřený prostor s přístupem z vnitřní částí 
budovy s možností kontroly a čištění.

PŘEDMĚT OCHRANY
Lokalita je významným zimovištěm vrápence 
malého, který zde tvoří největší mateřskou kolonii 
ve  východních Čechách. Kolonie pravidelně čítá 
minimálně čtyřicet jedinců. 

HISTORIE ÚZEMÍ 
Lokalitu tvoří starý sklep pod zámeckým skleníkem, 
který je pravidelným zimovištěm vrápence malého, 
netopýra ušatého, netopýra černého. V  prostoru 
nad sklepem skleníku se pravidelně vyskytuje i letní 
kolonie vrápence malého. 

HROZBY 
Negativně působí zejména rušení kolonií v  době 
přítomnosti na lokalitě včetně například kroužko-
vání zimujících jedinců. Dále zvýšený pohyb osob, 
změna mikroklimatických a světelných podmínek, 
nevhodné načasování stavebních prací, úplné uza-
vření vstupu do podzemního prostoru a nevhodný 
způsob zabezpečení vchodu. 

Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 0,02 ha
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Zámek v Kostelci n. Orlicí

Vrápenec malý
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PŘEDMĚT OCHRANY
V evropsky významné lokalitě Zbytka jsou chráně-
na tato stanoviště: smíšené jasanovo-olšové lužní 
lesy temperátní a boreální Evropy, smíšené lužní 
lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habro-
listým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým 
podél velkých řek atlantské a středoevropské bez-
kolencové louky na  vápnitých, rašelinných nebo 
hlinito-jílovitých půdách. Předmětem druhové 
ochrany podle práva EU je i kuňka ohnivá. 

Na  území přírodní rezervace a  v  jejím těsném 
okolí bylo zaznamenáno již přes 750 druhů, pod-
druhů a kříženců cévnatých rostlin. Zastoupena je 
především široká škála druhů střídavě vlhkých luk 
včetně druhů zvláště chráněných a  ohrožených, 
například violka vyvýšená, huseník hajní, třtina pes-
trá, vstavač vojenský, prstnatec pleťový, zvonečník 
hlavatý, kosatec sibiřský a česnek hranatý.

Pro rezervaci je typické hlavně veškeré ptactvo 
listnatých lesů; zastihneme tu i žluvu hajní a slavíka 
obecného, ale zdržují se tu i čápi bílí a černí, v lukách 
zahnízdí i bekasina otavní, zavítá sem i orel mořský. 
Mezi běžně se vyskytující živočichy patří rosnička zele-
ná, skokan zelený, ropucha zelená, ještěrka obecná 
a užovka obojková. Rezervace je probádána i ento-
mologicky, nejlépe je známá zdejší motýlí fauna.

HISTORIE ÚZEMÍ
Niva Zlatého potoka (Dědiny) byla využívána jako 
louky, pastviny a pastevní lesy, část území byla již 
koncem 19. století odvodněna a využívána jako zel-
nice. Od 30. let 20. století docházelo ke značnému 
rozšíření lesů. Původně plošně rozsáhlé a mocné 
slatiny byly silně zredukovány výsadbou topolů 
v 50. letech 20. století, systematickým odvodněním 
takzvané Opočenské kotliny v 60. letech 20. století 
a  také intenzivními odběry podzemních vod pro 
hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou 
od konce 70. let dvacátého století. Přírodní prame-
ny byly podchyceny jímacími vrty. 

HROZBY
Problémem se stává šíření invazního druhu netý-
kavky žláznaté z okolí vodního toku do rezervace. 
V tvrdém luhu plošně expanduje česnek medvědí. 
Periodické záplavy části rezervace s sebou přináše-
jí nežádoucí množství živin a způsobují eutrofizaci 
některých stanovišť. V období nastalých klimatic-
kých změn bude stále obtížnější skloubit ochranu 
přírody s požadavky na využívání zdejších zdrojů 
podzemních vod (prameniště Litá) pro hromadné 
zásobování obyvatel hradecké aglomerace. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE 
Louky jsou dlouhodobě a  pravidelně koseny, 
na  některých místech se však do  nich rozrůstají 
břehové porosty a  lesní lemy. Invazní netýkavka 
žláznatá z okolí vodního toku je redukována vytr-
háváním. Množství a způsob odběru podzemních 
vod bude i nadále v nezbytné míře regulován.

Kategorie: Přírodní rezervace
Výměra: 82,8 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2014
Okres: Náchod

Zbytka

Vstavač vojenský Violka vyvýšená
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(739 m n. m.) a JZ svahy. Část EVL o výměře 34, 7 ha 
se nachází na území CHKO. Po hřebeni Jestřebích 
hor probíhá linie obranného pohraničního opev-
nění stavěného ve  30. letech 20. století. Mimo 
lokalitu severovýchodním směrem se nacházejí 
objekty lehkého opevnění. 

HROZBY
Ve V části je krmeliště umístěno v zamokřené čás-
ti lesa s výskytem bledule jarní. V těchto místech 
dochází k intenzivní disturbanci a degradaci, zvěř 
výrazně ovlivňuje přirozené zmlazování dřevin, 
omezeně byly pozorovány stopy rytí i na loukách. 
Rizikem by bylo další zvyšování početních stavů 
zvěře. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE
Pro luční porosty je důležité udržení extenzivního 
hospodaření s jednou či dvěma sečemi s odklíze-
ním biomasy, případně s šetrnou pastvou. Na les-
ních pozemcích je cílem ochrany zachování bučin 
a olšin. V jehličnatých porostech s minimem listná-
čů se aplikací prvků obnovy (skupinovitě a jednotli-
vě výběrný způsob) časem promísí jehličnatý porost 
s listnatými dřevinami, a tím se postupně lokalita 
navrátí k přírodě blízké dřevinné skladbě lesa s pre-
ferencí listnatých dřevin. Smrkové monokultury by 
měly projít postupnou přeměnou na listnatý les.

Kategorie: Přírodní památka
Výměra: 55 ha
Vyhlášena: Královéhradeckým krajem v roce 2012
Okres: Trutnov

Žaltman

PŘEDMĚT OCHRANY
Předmětem ochrany jsou květnaté bučiny, jejichž 
segmenty jsou druhově nejbohatšími lesními 
společenstvy Žaltmanu. K častějším druhům pat-
ří kostřava lesní, ječmenka evropská, věsenka 
nachová, plicník tmavý, vraní oko čtyřlisté, pitulník 
horský a mařinka vonná. Dalším stanovištěm jsou 
údolní jasanovo-olšové luhy. Olšiny jsou omezeny 
na pramenné mísy a zářezy ve svazích a jsou dru-
hově poměrně chudé: čarovník prostřední, krabilice 
chlupatá, mokrýš střídavolistý, přeslička lesní, spo-
lu s jarními druhy - křivatec žlutý, dymnivka dutá, 
bledule jarní. Vedle květnatých bučin a olšin jsou 
předmětem ochrany acidofilní bučiny. Jejich plo-
chy jsou však rozptýleny mezi smrkovými kulturami 
a jsou druhově chudé, místy téměř bez keřového 
a bylinného patra. Charakteristickými druhy jsou 
věsenka nachová, zřídka třtina chloupkatá, kapraď 
rozložená. Jako stanoviště jsou v EVL chráněny též 
mezofilní sečené louky, které jsou zastoupeny v jižní 
části lokality, v mozaice s poháňkovými pastvina-
mi. Místně jsou udržovány opakovaným kosením, 
s občasným hnojením. 

HISTORIE ÚZEMÍ
Území se nachází SSZ od obce Malé Svatoňovice 
v oblasti Jestřebích hor. Zaujímá vrcholové par-
tie pohoří v  oblasti nejvyššího vrcholu Žaltman 
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Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 1,02 ha
Okres: Hradec Králové

Žehuňsko

PŘEDMĚT OCHRANY
Předmětem ochrany jsou polopřirozené suché tráv-
níky a facie křovin na vápnitých podložích – zapo-
jené až mezernaté trávníky s  dominancí válečky 
prapořité, případně sveřepu vzpřímeného, v nižší 
vrstvě zpravidla s výrazným zastoupením kostřavy 
žlábkaté. Trávníky jsou druhově bohaté, s větším 
množstvím širokolistých vytrvalých bylin. Mechové 
patro má obvykle nižší pokryvnost.

HISTORIE ÚZEMÍ
Území je možno označit jako jeden z  nejzacho-
valejších ostrovů teplomilné, luční a  mokřadní 
vegetace v intenzivně obhospodařované kulturní 

krajině středního Polabí. Z národního hlediska je 
území jedinečné především výskytem relativně 
velmi dobře zachovalých společenstev slatinných 
luk s pěchovou slatinnou, bílých strání a částeč-
ně i  šípákových doubrav. O  kvalitách komplexu 
vypovídá už pouhý výskyt řady druhů (přes 70) čer-
veného seznamu, uváděných recentně mapova-
teli (včetně několika pozorování z let 1996 a 1997) 
a výskyt dalších je udáván, avšak recentně nepo-
tvrzen. Přírodní komplex je také významnou orni-
tologickou lokalitou, což bylo důvodem navržení 
území do soustavy ptačích oblastí. Vzácná fauna 
bezobratlých se vyskytuje také na  xerotermních 
bílých stráních.

HROZBY
Xerotermním porostům trávníků hrozí zarůstání 
expanzivními druhy rostlin, například třtina křo-
vištní, a šířením křovin, například slivoň trnka při 
absenci kosení nebo pastvy. Dalším negativním 
jevem je výsadba porostů jírovce maďala do step-
ních trávníků s výskytem chráněných druhů rostlin. 
Nebezpečím pro luční porosty je přerušení pravi-
delné údržby s následnou expanzí rákosu, kopřiv 
a dřevin. 

Okrajové části území na kontaktu se zeměděl-
skými kulturami jsou ohroženy splachem hno-
jiv a  následnou ruderalizací. Lesní část území je 
na  jedné straně ohrožena intenzivním lesnickým 
hospodařením (velkoplošné holoseče) na  straně 
druhé však při absenci jakéhokoli hospodaření 
v porostech teplomilných doubrav dochází vlivem 
silného zastínění stromovým a  keřovým patrem 
k ochuzování typického bylinného podrostu těch-
to společenstev. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE
V roce 2016/17 bylo realizováno označení. Obecně 
je nutné občasné kosení xerotermních trávníků, 
případně pastva a  redukce křovin a  náletových 
dřevin.
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které by umožnily rozvoj střední etáže vtroušených 
dřevin. Významnou příměs by měly tvořit jilmy, javory, 
lípa srdčitá, habr obecný, jabloň lesní i třešeň ptačí. 
Ve vlhkých acidofilních (bezkolencových) doubravách 
je možné udržovat vyšší zastoupení břízy bělokoré 
i pýřité, vhodná je i příměs jedle, jeřábu ptačího, lípy, 
osiky, ale i borovice lesní. Modely přirozené dřevinné 
skladby v tomto biotopu počítají i s jednotlivou pří-
měsí smrku ztepilého. U velice vzácného a specific-
kého biotopu eurosibiřských stepních (mochnových) 
doubrav je žádoucí pěstování světlejších porostů 
(zakmenění 0,7–0,9) s  dominantním zastoupením 
dubů, kde se bude naopak keřové patro a příměs 
mezofilních druhů dřevin záměrně omezovat.

OHROŽENÍ
Hlavním faktorem, který by mohl lokalitu negativ-
ně ovlivnit, by bylo nešetrné lesnické hospodaření. 
Degradaci společenstev způsobuje zejména paseko-
vá těžba a  následná obnova porostů výsadbami 
jehličnanů a  dalších nepůvodních druhů, z  nichž 
převažuje smrk, menší plochy zaujímají porosty 
dubu červeného, borovice a modřínu. Lokalita není 
přezvěřena, což má pozitivní vliv na  zmlazování 
semenáčků a složení a pokryvnost bylinného patra. 

PROVÁDĚNÁ PÉČE
Obecně – lesy, i přes svou zachovalost, jsou ohro-
ženy lesním hospodařením: velkoplošným kácením
a zaváděním nepůvodních druhů.

PŘEDMĚT OCHRANY 
Předmětem ochrany evropsky významné lokality 
Žlunice–Skochovice jsou zachovalá společenstva 
dubohabřin, starých acidofilních doubrav, smíšených 
lužních lesů a přirozených eutrofních vodních nádrží.

Velkoplošná lokalita kvalitně vyvinutých hercyn-
ských dubohabřin a vlhkých acidofilních doubrav 
nadregionálního významu s  výskytem mnoha 
ohrožených druhů. Velmi cenná je lokalita i z hle-
diska maloplošného výskytu vodních společenstev 
s bublinatkou jižní. 

HISTORIE ÚZEMÍ 
Základem zachování biotopových předmětů 
ochrany EVL je hospodaření s dřevinami přirozené 
dřevinné skladby s maximálně možným využitím 
přirozeného zmlazení. Přestože přirozená obnova 
dubových porostů bývá obvykle komplikovaná, je 
možno říci, že na velké části EVL dub zmlazuje dob-
ře a často je i přirozená obnova dubu využívána. Je 
zde tedy předpoklad pro její vyšší využití. Problémy 
při přirozené obnově dubu místy představuje agre-
sivní zmlazení habru, někde i jasanu nebo keřů. 

Tam, kde místní podmínky neumožní využít při-
rozenou obnovu, je možné používat obnovu umě-
lou a  v  případě nutnosti, tj. silné degradace půd 
po dlouhodobém pěstování jehličnanů, přistoupit 
i k mechanickému narušení půdy. Při umělé obnově 
by mělo být dosahováno zastoupení dřevin odpoví-
dající přirozené skladbě. Při hospodaření by měl být 
brán zřetel na zachování současného stavu dřevinné 
skladby a její věkové struktury. Důležité je šetřit vitální 
jedince vzácnějších a biotopově významných dřevin, 
jako jsou jilmy, jabloň lesní, hrušeň polnička apod. 

Vhodné je také, kde je to možné, zastoupení těch-
to dřevin zvyšovat. Naopak, výsadby nepůvodních 
dřevin uvnitř porostů chráněných biotopů je žádoucí 
postupně odtěžovat a nahrazovat stanovištně původ-
ními druhy. K dosažení věkové diferenciace lesa je 
vhodné využívat co nejdelší obnovní doby. V poros-
tech dubohabřin je optimálním hospodářským využi-
tím dominantní pěstování dubu s výchovnými zásahy, 

Kategorie: Základní ochrana
Výměra: 1093,7 ha
Okres: Hradec Králové/Jičín

Žlunice–Skochovice



1. Bažiny
2. Běleč – střelnice 
3. Bílá Třemešná
4. Březinka
5. Bystřice
6. Byšičky 1
7. Červená Třemešná – rybník
8. Češovské lesy
9. Dědina u Dobrušky
10. Dubno – Česká Skalice
11. Dymokursko-Bahenské louky
12. Halín
13. Hluboký Kovač
14. Hrádeček
15. Hustířanský les
16. Javorka a Cidlina – Sběř
17. Jičíněves – zámek
18. Josefov – pevnost
19. Kačerov
20. Kamenná

21. Kanice – lesní rybník
22. Kozlov–Tábor
23. Labe – Hostinné
24. Libosad – obora
25. Litice
26. Luční potok v Podkrkonoší
27. Lukavecký potok
28. Miletínská bažantnice
29. Na Plachtě
30. Nadslav
31. Nechanice–Lodín
32. Olešnice
33. Opočno
34. Orlice a Labe
35. Peklo
36. Perna
37. Pevnost Dobrošov
38. Piletický a Librantický potok
39. Pod Rýzmburkem
40. Rybník Smrkovák

41. Rybník Spáleniště
42. Rybník Strašidlo
43. Slatinná louka u Roudničky
44. Stará Metuje
45. Staré Hrady – zámek
46. Štola Portál
47. Tuří rybník
48. Týnišťské Poorličí
49. Uhřínov-Benátky
50. Veselský háj
51. Víno
52. Vražba
53. Zadní Machová
54. Zámek v Kostelci nad Orlicí
55. Zbytka 
56. Žaltman
57. Žehuňsko
58. Žlunice–Skochovice
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