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Ochranářský plán péče lokality Orchidejová louka 

(vytvořeno v rámci projektu „OCHRANA NAŠICH 
NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ - MOKŘADŮ A STEPÍ - 
PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ“)  
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1.1. Název lokality 

Orchidejová louka 

1.2. Lokalizace 

Orchidejová louka se nachází v katastrálním území obce Horní Maxov [688223], okresu Jablonec nad 

Nisou v Libereckém kraji. 

 

 

[1] 
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[2] 

1.3. Údaje o jednotlivých pozemcích 

Orchidejová louka se rozkládá na jediném pozemku č. 789/1  o výměře 14 330 m2. Podle katastru 

nemovitostí je pozemek hodnocen z hlediska druhu jako ostatní plocha a z hlediska způsobu využití 

jako pozemek s neplodnou půdou. Jedná se však o rozsáhlé chráněné území. 

Vlastníkem je fyzická osoba. 

Nájemcem je nezisková organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, z.s., se sídlem Švermova 32, 

460 10 Liberec 10, IČO: 46747362.  

Orchidejová louka leží na jednom celistvém pozemku o výměře 1,433 ha, jde o mokřadní louku 

s výskytem stovek orchidejí 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

2.1. Přírodní poměry 

 

2.1.1. Geologie a reliéf 
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Podle geologického členění je region, kde se pozemek nachází, tvořen magmatity lužické 

(západosudetské) oblasti. Horninami, tvořícími podloží dané lokality, jsou granity a granodiority.  

Lokalita spadá do geologické jednotky krkonošsko-jizerského masivu v soustavě Českého masivu – 

krystalinika a prevariského paleozoika. 

Území leží v geomorfologickém okrsku Tanvaldská vrchovina, spadajícího do celku Jizerských hor. 

Jizerské hory patří do Krkonošsko-jesenické soustavy hercynského systému. 

Jedná se o členitou parcelu při jižním okraji k. ú. Horní Maxov, v jihozápadní části CHKO Jizerské hory. 

Osu území tvoří drobná vodoteč, která protéká mírně svažitou úžlabinou, resp. terénním prohybem. 

Parcelu lze zjednodušeně rozdělit na tři různě velké „výběžky“. Největší jižní výběžek tvoří 

podmáčená úžlabina, na níž na jihu navazuje poměrně výrazný nezamokřený svah severní orientace. 

Severní výběžek zahrnuje další, mírně svažitou úžlabinu, která na západě přechází do mírného svahu 

východní orientace. Nejmenší východní výběžek je víceméně rovinatý, po jeho severním okraji 

protéká potok, sz. část je zřetelněji zamokřena, v ploše se nachází i několik žulových balvanů. 

Nadmořská výška lokality činí dle Základní mapy ČR 1:10 000 přibližně 703-722 m. 

 

[3] 

Lokalitu pokrývají dva typy půd. Severní výběžek pozemku a severní okraj východního výběžku 

pozemku pokrývají glejové půdy, konkrétním typem je glej (GLh07), zbývající část pozemku je pokryta 

podzolovými půdami, a to podzolem kambickým (PZk17) 
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[4] 

Krajinný kryt podle databáze Land Cover CORINE 2012: 

[5] 



6 
 

2.1.2. Hydrologické poměry 

Na lokalitě se nachází drobný vodní tok, který pramení v okrajové západní části jihozápadního 

výběžku pozemku, jímž protéká ve směru JZ-SV, kde se vlévá do vodního toku pramenícího zhruba 55 

metrů severně nad nejsevernějším místem pozemku. Oba toky poté tvoří severovýchodní hranici 

východního výběžku pozemku. Zmiňované vodní toky tvoří vodní tok Kamenice, spadající do útvaru 

Kamenice po ústí do toku Jizera a mezinárodní oblasti povodí Labe. Vodní útvar je typově 

z geologického hlediska hodnocen jako křemičitý, nedosahuje dobrého chemického stavu, ekologický 

stav je dobrý. Stupeň ovlivnění útvaru je hodnocen jako přirozený.  

[6] 
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2.1.3. Vymezení biotopů

[7] 

T1.1 – mezofilní ovsíkové louky (cca 15%), se vyskytují na vyšších stupních aluviálních teras a svazích, 

často v blízkosti sídel. Na vlhčích místech může být vyvinuto mechové patro. 

T1.2 – horské trojštětové louky (cca 25 %), zahrnují sušší svažité části území. V jižní části de-

gradované (víceméně úhorového původu), s šířením náletových dřevin, reprezentativnost průměrná 

až nedostatečná. Na severu reprezentativnost průměrná, zachovalost vyšší. Fytocenologicky nepříliš 

vyhraněné porosty, s přechody k dalším travním biotopům.  

T1.5 – vlhké pcháčové louky (25-30 %), zčásti degradované, reprezentativnost průměrná. 

T1.6 – vlhká tužebníková lada (10-15 %), zčásti degradované, šíření Imperatoria ostruthium, 

reprezentativnost průměrná. 

R2.2 – nevápnitá mechová slatiniště (cca 10 %), nejcennější části lokality, místy s výskytem prstnatce 

májového (Dactylorhiza majalis). Reprezentativnost dle metodiky „vynikající“. 

K1 – mokřadní vrbiny, porosty se Salix aurita, do území zasahují pouze okrajově (cca 2 %), 

reprezentativnost „vynikající“. 

Zbylých cca 15 % území pokrývají člověkem výrazně ovlivněné biotopy řady „X“ – jedná se o smrkový 

remíz (X9A) a porosty pionýrských dřevin (X12B). V případě smrkového porostu jde o les částečně 
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přirozeného složení, potenciálně na přechodu od horských třtinových bučin (Ca-lamagrostio villosae-

Fagetum) k podmáčeným smrčinám (Equiseto-Piceetum, biotop L9.2B). Hodnotu porostu zvyšují i 

staré smrky mohutného vzrůstu. 

 

2.1.4. Flóra (včetně hub) 

Z hlediska fytogeografického členění (Skalický 1988) náleží sledovaná lokalita do obvodu Čes-

komoravské oreofytikum, okresu 92. Jizerské hory a podokresu a) Jizerské hory lesní. Tomu odpovídá 

poměrně zajímavá květena horských luk, mokřadních a rašelinných lad a mezotrofních lesů, s řadou 

ochranářsky významných, dílem i ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin. 

Na lokalitě byl zaznamenán výskyt celkem 104 druhy cévnatých rostlin, jejichž úplný výčet je 

připojen níže. Tento výčet nelze považovat za úplný, neboť terénní šetření proběhlo na 

sklonku vegetační sezóny a za situace, kdy pcháčové a ostřicové louky byly po nedávné seči 

jen minimálně obrostlé. Neúplnost květeny dokládá i botanický průzkum neznámého autora 

z r. 2012, v němž je uvedeno dalších 17 druhů, které nebyly aktuálně nalezeny (celkem tento 

průzkum uvádí 92 druhů, což také znamená, že v něm chybí 29 druhů ze současného 

šetření). Dále byl zadavatelem poskytnut floristický seznam z exkurze dne 1. 6. 2013 (jeho 

autorem je Mgr. Štěpánka Králová), který obsahuje 56 druhů, včetně nejméně jednoho 

druhu aktuálně nezjištěného (u dalších aktuálně nepotvrzených druhů se spíše jedná o 

chybné údaje). 

 

Vymezení a popis dílčích ploch 

 

1) Pcháčová louka se Scirpus sylvaticus (lok. dom.), dále Crepis paludosa, Geranium 

sylvaticum, Filipendula ulmaria, Agrostis canina, Cirsium palustre. Na SZ pod vzrostlou jívou 

Imperatoria ostruthium (hoj.), Stellaria nemorum, Urtica dioica. 

Při severním okraji potůček s mezotrofními bylinnými lady: Agrostis capillaris, Cardamine 

amara, Dactylis glomerata, Epilobium obscurum, Filipendula ulmaria (hoj.), Chrysosplenium 

alternifolium (lok.), Valeriana excelsa subsp. sambucifolia aj. 

Na východě svažitější úsek s potůčkem, sušší nitrofilní lado s Imperatoria ostruthium, Ajuga 

reptans, Cirsium arvense, Filipendula ulmaria, Chaerophyllum hirsutum (lok. dom.), Rumex 
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obtusifolius, Urtica dioica. Dále na východ skupinka náletových dřevin (jíva, jasan, vrba 

ušatá). 

 

2) Na jv. menší eutrofní prameniště s dom. Chaerophyllum hirsutum, dále Cardamine amara, 

Chrysosplenium alternifolium, Urtica dioica. 

Střední část: v konvexní poloze porost s dom. Scirpus sylvaticus, na S k potoku hojně 

Imperatoria ostruthium, dále Chrysosplenium oppositifolium (lok. hoj.), Geum rivale, 

Deschampsia cespitosa, Dactylis glomerata, Epilobium obscurum. 

Na východě v pravém břehu potůčku zídka, v levém břehu Cardamine amara, Chaerophyllum 

hirsutum, Chrysosplenium oppositifolium. Při pravém břehu skupinka mladých klenů. 

Dále na východ již relativně oligotrofní úsek, s přechody mezi pcháčovými a ostřicovými 

loukami, s Agrostis canina (hoj.), Carex nigra, Carex panicea (lok.), Filipendula ulmaria, 

Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, na jihu při úpatí svahu místy tužebníková lada 

s Chaerophyllum hirsutum, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus. 

Na východě ostrůvkovitě Dactylorhiza majalis (několik plošek většinou o velikosti do 1 m2), 

obsekáváno. V okolním porostu Carex nigra, Carex panicea (hoj.), Carex echinata, 

Eriophorum angustifolium, Crepis paludosa, Cirsium palustre, v mechovém patru Sphagnum 

fallax a Sphagnum russowii. 

 

3) Neudržovaná svahová louka. Travní lado s dom. Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, 

Bistorta major, dále Holcus mollis, Festuca rubra, Nardus stricta, Galium saxatile, Vaccinium 

myrtillus, Silene dioica (lok.), na západě expanze Rubus idaeus. řídký porost náletových 

dřevin (jeřábu a klenu), většinou ve výšce 1-3 m. 

 

4) Sukcesní remízek ve svahu při zbořeništi chalupy. Nestejnověký mladý porost, v jádru cca 

40 let starý, v pláštích cca 20letý, Ve stromovém patru převládá jíva a bříza, příměs tvoří klen 

(v horní části svahu početný) a jasan. Na bylinném patru se různou měrou podílí zejména 

Aegopodium podagraria a Urtica dioica, dále Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, 

Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Senecio ovatus, Hieracium murorum, Fragaria vesca, 

Silene dioica, ojediněle i Polygonatum verticillatum.  
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Při úpatí svahu se v prameništi nachází nitrofilní bylinné lado (pozůstatky rozvalin, starý 

odpad) s dom. Chaerophyllum hirsutum, dále s Cardamine amara, Chrysosplenium 

alternifolium, Myosotis nemorosa, Poa trivialis, Scirpus sylvaticus, Stellaria alsine aj. 

 

5) Zpustlá loučka ve svahu při jihozápadním okraji parcely. Malý, poměrně zachovalý 

bylinotravní porost, ze stran přistíněný náletovými dřevinami. V druhové garnituře 

Aegopodium podagraria, Agrostis capillaris (hoj.), Achillea millefolium, Bistorta major, 

Cardaminopsis halleri, Epilobium angustifolium, Festuca rubra, Galium album, Galium 

saxatile, Geranium sylvaticum, Holcus mollis (hoj.), Hypericum maculatum, Knautia arvensis, 

Potentilla erecta, Stellaria graminea, Veronica chamaedrys (hoj.), Vicia cracca. 

Při úpatí se nachází viditelné zbořeniště (mj. s vyhozeným sporákem), v němž hojně roste 

Pulmonaria officinalis, dále Aegopodium podagraria, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, 

Poa sp., Rubus idaeus, Solidago canadensis (2 m2), Urtica dioica.  

 

6) Remíz ve východním výběžku. V sz. části se při potůčku nachází podmáčený pruh 

s víceméně souvislým porostem keřových vrb (Salix aurita), v bylinném patru s Filipendula 

ulmaria (hoj.), Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum, Juncus effusus, Carex nigra, Crepis 

paludosa, Scirpus sylvaticus, Geum rivale, Equisetum sylvaticum, Myosotis nemorosa, 

Glyceria fluitans. 

Většinu výběžku vyplňuje smrkový lesík – výrazně nestejnověká kmenovina smrku, se slabou 

příměsí či vtroušením břízy, osiky a jeřábu a s jedním nakloněným vzrostlým modřínem. 

Porost je ve velmi mírném, nezřetelně zamokřeném svahu s vystupujícími balvany. Bylinné 

patro je nesouvislé, převládá v něm Calamagrostis villosa a Vaccinium myrtillus, hojná je 

Homogyne alpina a Silene dioica, dále přistupují Senecio ovatus, Melampyrum sylvaticum, 

Equisetum sylvaticum, Hieracium murorum, Luzula pilosa, Agrostis capillaris, Galium saxatile, 

Trientalis europaea, řídce zmlazuje buk a sporadicky i smrk. Na východě navazují zamokřené 

bylinotravní lemy, mj. s Agrostis canina, Bistorta major, Calamagrostis villosa (hoj.), 

Prenanthes purpurea, Scirpus sylvaticus, Senecio ovatus, Valeriana excelsa subsp. 

sambucifolia. 
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7) Jižní okraj severního výběžku. Při levém břehu potůčku se nachází hlouček smrků s příměsí 

břízy, klenu a jívy, v pravém břehu roste bříza, osika a vrba ušatá, bylinné patro u potoka 

tvoří Chrysosplenium oppositifolium (hoj.), Chaerophyllum hirsutum, Imperatoria ostruthium, 

Athyrium filix-femina, Senecio ovatus, Geum rivale, Valeriana excelsa subsp. sambucifolia. 

Pod smrkem je bylinné patro jen slabě vyvinuto, s Equisetum sylvaticum a Senecio ovatus. 

 

8) Travní porosty v severním výběžku. Louka ve vlhké úžlabině je na jihu relativně eutrofní, 

s vysokým podílem bylin a má tak blízko k tužebníkovému ladu. Roste tu zejména Cirsium 

heterophyllum, Chaerophyllum hirsutum (lok.), Cirsium palustre, Filipendula ulmaria, 

Imperatoria ostruthium, Cirsium oleraceum, Glechoma hederacea. 

Dále na sever je porost travnatější, s přechodem do trojštětových luk, roste tu Agrostis 

canina, Agrostis capillaris, Bistorta major, Cirsium heterophyllum, Cirsium palustre, Festuca 

rubra, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum. 

 

Poté již následuje pěkná ostřicová louka s Agrostis canina, Caltha palustris, Carex echinata, 

Carex nigra, Carex panicea, Cirsium palustre, Crepis paludosa, Dactylorhiza majalis (cca 

30 m2), Deschampsia cespitosa, Eriophorum angustifolium, Lychnis flos-cuculi, v mechovém 

patru zde překvapivě roste Sphagnum teres, což je druh rašeliníku indikující méně kyselé 

půdy. 

 

Severní okraj lokality tvoří větší shluk vrby ušaté (v příměsí mladý jeřáb a klen), kolem něj je 

vyvinuta pcháčová louka s invazí Imperatoria ostruthium.  

 

Západní část dílčí plochy se nachází v mírném svahu a není výraznější zamokřena. Jsou zde 

vyvinuty mezofilní trávníky s Agrostis capillaris, Bistorta major, Hypericum maculatum, 

Festuca rubra, Silene dioica aj., které níže plynule přecházejí do pcháčových luk s Cirsium 

palustre, Chaerophyllum hirsutum, Juncus effusus, Filipendula ulmaria. I zde se vyskytují 

úseky s invazí Imperatoria ostruthium. 
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[8] 

 

Tabulka 1: Floristický přehled 

vědecké jméno české jméno čs zchd 

Acer platanoides javor mléč   

Acer pseudoplatanus javor klen   

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha   

Agrostis canina psineček psí   

Agrostis capillaris psineček tenký   

Achillea millefolium řebříček obecný   

Ajuga reptans zběhovec plazivý   
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vědecké jméno české jméno čs zchd 

Alopecurus pratensis psárka luční   

Angelica sylvestris děhel lesní   

Athyrium filix-femina papratka samice   

Avenella flexuosa metlička křivolaká   

Betula pendula bříza bělokorá   

Bistorta major rdesno hadí kořen   

Calamagrostis villosa třtina chloupkatá   

Caltha palustris blatouch bahenní   

Cardamine amara řeřišnice hořká   

Cardamine pratensis řeřišnice luční   

Cardaminopsis halleri řeřišničník Hallerův   

Carex canescens ostřice šedavá   

Carex echinata ostřice ježatá   

Carex nigra ostřice obecná   

Carex pallescens ostřice bledavá   

Carex panicea ostřice prosová   

Carex pilulifera ostřice kulkonosná   

Cirsium heterophyllum pcháč různolistý   

Cirsium oleraceum pcháč zelinný   

Cirsium palustre pcháč bahenní   

Crataegus sp. hloh   
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vědecké jméno české jméno čs zchd 

Crepis paludosa škarda bahenní   

Dactylis glomerata srha laločnatá   

Dactylorhiza majalis prstnatec májový C3 §3 

Deschampsia cespitosa metlice trsnatá   

Dryopteris dilatata kapraď širolistá   

Dryopteris filix-mas kapraď samec   

Elytrigia repens pýr plazivý   

Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá   

Epilobium montanum vrbovka horská   

Epilobium obscurum vrbovka tmavá C3  

Equisetum sylvaticum přeslička lesní   

Eriophorum angustifolium suchopýr úzkolistý   

Fagus sylvatica buk lesní   

Festuca rubra kostřava červená   

Filipendula ulmaria tužebník jilmový   

Fragaria vesca jahodník lesní   

Fraxinus excelsior jasan ztepilý   

Galeopsis tetrahit konopice polní   

Galium album svízel bílý   

Galium palustre svízel bahenní   

Galium saxatile svízel hercynský   
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vědecké jméno české jméno čs zchd 

Geranium sylvaticum kakost lesní   

Geum rivale kuklík potoční   

Glechoma hederacea popenec břečťanový   

Glyceria fluitans zblochan vzplývavý   

Heracleum sphondylium bolševník obecný   

Hieracium murorum jestřábník zední   

Holcus mollis medyněk měkký   

Homogyne alpina podbělice alpská   

Hypericum maculatum třezalka skvrnitá   

Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá   

Chrysosplenium alternifolium mokrýš střídavolistý   

Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý C4a  

Imperatoria ostruthium všedobr horní   

Juncus effusus sítina rozkladitá   

Knautia arvensis chrastavec rolní   

Larix decidua modřín opadavý   

Luzula pilosa bika chlupatá   

Lychnis flos-cuculi kohoutek luční   

Melampyrum sylvaticum černýš lesní   

Myosotis nemorosa pomněnka hajní   

Myrrhis odorata čechřice vonná   
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vědecké jméno české jméno čs zchd 

Nardus stricta smilka tuhá   

Picea abies smrk ztepilý   

Poa trivialis lipnice obecná   

Polygonatum verticillatum kokořík přeslenitý   

Populus tremula topol osika   

Potentilla erecta mochna nátržník   

Prenanthes purpurea věsenka nachová   

Pulmonaria officinalis plicník lékařský   

Ranunculus acris pryskyřník prudký   

Rosa canina růže šípková   

Rubus idaeus ostružiník maliník   

Rumex acetosa šťovík kyselý   

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý   

Salix aurita vrba ušatá   

Salix caprea vrba jíva   

Sambucus nigra bez černý   

Sambucus racemosa bez hroznatý   

Scirpus sylvaticus skřípina lesní   

Senecio ovatus starček Fuchsův   

Silene dioica silenka dvoudomá   

Solidago canadensis celík kanadský   
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vědecké jméno české jméno čs zchd 

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí   

Stellaria alsine ptačinec mokřadní   

Stellaria graminea ptačinec trávovitý   

Stellaria nemorum ptačinec hajní   

Trientalis europaea sedmikvítek evropský C4a  

Urtica dioica kopřiva dvoudomá   

Vaccinium myrtillus brusnice borůvka   

Valeriana excelsa subsp. sambucifolia kozlík výběžkatý bezolistý C4a  

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek   

Veronica officinalis rozrazil lékařský   

Vicia cracca vikev ptačí   

Vicia sepium vikev plotní   

Viola palustris violka bahenní   

Další taxony obsažené v botanickém průzkumu neznámého autora z r. 2012: Achillea ptarmica, Alchemilla 

subcrenata, Anemone nemorosa, Anthoxanthum odoratum, Capsella bursa-pastoris, Galium elongatum, Galium 

uliginosum, Juncus filiformis, Luzula multiflora, Maianthemum bifolium, Menyanthes trifoliata, Ranunculus 

auricomus, Ranunculus repens, Senecio hercynicus, Silene latifolia subsp. alba, Veratrum album subsp. 

lobelianum, Viola tricolor. 

 

Tabulka 2: Přehled významnějších druhů 

vědecké jméno české jméno čs zchd komentář 

Carex echinata ostřice ježatá   v ostřicových loukách 

roztroušeně 

Carex panicea ostřice prosová   v ostřicových loukách hojně 
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vědecké jméno české jméno čs zchd komentář 

Cirsium heterophyllum pcháč různolistý   roztroušeně až hojně 

Dactylorhiza majalis prstnatec májový C3 §3 ve dvou malých porostech 

v sečené louce na J a S, 

řádově desítky kvetoucích 

jedinců 

Epilobium obscurum vrbovka tmavá C3  při potůčku roztroušeně 

Eriophorum angustifolium suchopýr úzkolistý   v ostřicových loukách 

nezřídka 

Geranium sylvaticum kakost lesní   roztroušeně 

Geum rivale kuklík potoční   zejména v západní části 

Homogyne alpina podbělice alpská   ve smrkovém lesíku hojně 

Chrysosplenium alternifolium mokrýš střídavolistý   na eutrofnějších 

prameništích často 

Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý C4a  při potůčku nezřídka 

Imperatoria ostruthium všedobr horní   naturalizovaný neofyt, 

v živnějších částech luk místy 

hojně, v porostech 

Melampyrum sylvaticum černýš lesní   ve smrkovém remízku místy 

Menyanthes trifoliata vachta trojlistá C3 §3 maloplošně u potůčku, 

nepotvrzený údaj z r. 2012 a 

2013 

Myrrhis odorata čechřice vonná   naturalizovaný archeofyt, 

maloplošně v jižní části 

území 

Polygonatum verticillatum kokořík přeslenitý   ojedinělý výskyt v remízku na 
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vědecké jméno české jméno čs zchd komentář 

jihu území 

Pulmonaria officinalis plicník lékařský   nepůvodní výskyt ve vazbě 

na zaniklé osídlení, při 

rozvalinách dosti početně 

Solidago canadensis celík kanadský   maloplošně při rozvalinách 

Trientalis europaea sedmikvítek evropský C4a  ve smrkovém remízku 

nezřídka 

Valeriana dioica kozlík dvoudomý C4a  výskyt uvádí Králová (2013), 

nepotvrzeno 

Valeriana excelsa subsp. 

sambucifolia 

kozlík výběžkatý bezolistý C4a  při potůčku řídce 

Veratrum album  

subsp. lobelianum 

kýchavice bílá Lobelova C4a  výskyt v r. 2012, aktuálně 

nepotvrzeno 

Viola tricolor subsp. tricolor violka trojbarevná pravá C4b  ojedinělý výskyt z r. 2012, 

nepotvrzeno 

 

2.1.5. Fauna 

Zoologický průzkum nebyl prozatím na lokalitě prováděn. 

 

2.2. Ekologické souvislosti 

2.2.1. Velikost 

Vzhledem k mozaikovitému rozšíření klíčových biotopů (T1.2, T1.5, T1.6 a R2.2) je lokalita poměrně 

malá. Týká se to především ochranářsky nejvýznamnějšího biotopu R2.2, který je na lokalitě 

zastoupen v podobě dvou enkláv o výměře několika málo arů. Rovněž populace zvláště chráněného 

druhu prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) je dosti malá. Určitou výhodou ovšem je, že je 

vázána na dvě samostatné mikrolokality a porost ostřicové louky, který je i při absenci kosného 

režimu poměrně rezistentní vůči degradaci. Další zvláště chráněnou rostlinou má být na lokalitě 



20 
 

vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kterou se mi ovšem nepodařilo potvrdit. Pokud na lokalitě 

dosud roste, pak je zde vzácná a tudíž potenciálně ohrožená vyhynutím. 

 

2.2.2. Reprezentativnost (zachovalost) fyziotypů/biotopů a Obnovitelnost fyziotypů/biotopů a 

druhových populací 

Travní porosty na lokalitě byly po delší dobu neudržované a v důsledku toho postupně degradovaly. 

To se týká zejména troficky bohatších úpatních poloh, kde neblahou roli sehrály pozůstatky dřívějšího 

osídlení v podobě zbořenišť a zřejmě i organického znečištění z dřívějšího chovu dobytka a dalších 

hospodářských činností. Do území se tak rozšířily širokolisté byliny, zejména krabilice chlupatá 

(Chaerophyllum hirsutum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) a všedobr horní (Imperatoria 

ostruthium), ale i kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), bršlice kozí 

noha (Aegopodium podagraria) a další druhy. V důsledku toho je zde přítomnost těchto ochranářsky 

nežádoucích bylin vyšší než v okolní „průměrné“ krajině. Tyto druhy budou pravděpodobně ještě 

dlouho vzdorovat sečení, neboť zásoba živin je v určitých částech území vysoká a takřka 

nevyčerpatelná. 

Degradované travní biotopy (T1.2 v jižní části území, T1.5 ve střední části) jsou lehko až obtížně 

obnovitelné, v závislosti na míře eutrofizace a ruderalizace (zejména šíření Imperatoria ostruthium). 

V případě tužebníkových lad (T1.6) by cílem managementu mělo být spíše převést tento biotop na 

pcháčové louky (T1.5), což je mimo výrazně eutrofní či zastíněné partie dosažitelné již po několika 

letech pravidelného sečení. 

  



21 
 

 

2.2.3 Zachycení lokality na podkladu starých map 

 

[9] 
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[10] 

[11] 
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2.3. Právní souvislosti 

2.3.1 Ochrana přírody a krajiny 

Lokalita Orchidejová louka se nachází ve III. Zóně chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. CHKO jsou 

specifikovány §25 v zákoně 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako rozsáhlá území s harmonicky 

utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených 

ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin i dochovanými 

památkami historického osídlení. Jednotlivé zóny ochrany určují hospodářské využívání těchto území 

tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní vztah a vytvářely se nové a zachovávaly stávající funkce 

těchto území. Možnost rekreačního vyžívání je přípustná v případě, že nedojde k poškození 

přírodních hodnot CHKO. 

Základní ochranné podmínky CHKO jsou vypsány v §26 zákona  114/92 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, které na celém území CHKO zakazují zneškodňování odpadů mimo místa vyhrazená se 

souhlasem orgánu ochrany přírody (OOP), tábořit a rozdělávat oheň mimo místa vyhrazená se 

souhlasem OOP, vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 

komunikace a místa vyhrazená se 

souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel 

potřebných pro lesní a 

zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a 

veterinární službu, povolovat nebo záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a 

živočichů, používat otrávené návnady při výkonu myslivosti, stavět nové dálnice, sídelní útvary a 

plavební kanály, pořádat automobilové a motocyklové soutěže, provádět chemické posypy cest nebo 

jinak měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany CHKO. 

Na lokalitě je možné určit dále několik významných krajinných prvků (VKP), které charakterizuje §3 

zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. VKP jsou 

lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou VKP registrované OOP zejména 

mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 

přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy či cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 

historických zahrad a parků. 
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2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 

V novém územním plánu města Lučany nad Nisou, je pozemek v Hlavním výkresu urbanistické 

koncepce charakterizován jako plochy smíšené nezastavěného území. Hlavní výkres krajinné 

koncepce zobrazuje lokální biokoridor (LBK) procházející danou lokalitou, v Koordinačním výkresu je 

navíc zaznamenána turistická trasa vedená skrze pozemek. 

 

[12] 
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2.4. Socio-ekonomické poměry - využívání území a jeho okolí, ovlivňující lokalitu, v minulosti a 

Současnosti 

V okolí Orchidejové louky se nachází zástavba rodinných domků. Hospodaření a jiné využívání území 

se řídí ochrannými podmínkami CHKO, určenými zákonem 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

pro III. zónu ochrany. 

2.4.1. Ochrana přírody 

V uplynulých letech byla vyřezána část náletových dřevin, které vytlačují vzácné orchideje, a 

louka se pravidelně každý rok kosí. Součástí pozemku je i horský potůček s lesním lemem 

starých smrků. Cílem je obnova tradičního hospodaření – kosení, případně pastva, podpora 

mokřadních druhů rostlin, údržba vodního režimu, v budoucnu i vytvoření tůněk pro 

obojživelníky. 

 

[13] 

Louky na lokalitě byly pokoseny v rámci dobrovolnické akce 17. - 18. 8. 2015 
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2.4.2. Zemědělství 

V současnosti není pozemek zemědělsky využíván, dle mapy stabilního katastru se v zájmovém území 

kolem r. 1840 nacházely převážně vlhké louky, v menší míře i střídavé louky, využívané příležitostně 

jako orná půda. Východní cíp par-cely zaujímala pastvina s užitkovými dřevinami. V jižní části nynější 

parcely se nacházela dřevěná budova (patrně chalupa). Na leteckém snímku z počátku 50. let 20. 

století tato budova ještě stojí, západně od ní se pak nacházejí obvodové zdi či již jen kamenné základy 

jiné, menší stavby, snad hospodářského určení. Vzhledem k mokřadnímu typu lokality, je území 

vhodné spíše pro výchovné a vzdělávací využití. 

 

2.4.3. Lesnictví 

Lokalita není a nebyla ani v minulosti lesnicky využívána, ve východní a severovýchodní části 

pozemku lze nalézt řídký porost starých vzrostlých smrků. 

 

2.4.4. Rekreace a sport 

Lokalitu lze turisticky využívat. 

 

2.4.5. Myslivost a rybářství 

Lokalita není pro účely myslivosti ani rybářství používána. 

 

2.4.6. Těžba nerostných surovin 

Na dané lokalitě není známa těžba nerostných surovin. 

 

2.4.7. Využití vody 

Plánovaným zrušením betonového opevnění vodního zdroje dojde ke vzniku drobného biotopu pro 

vodní živočichy. 
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[13] 

 

2.4.8. Výchovné a vzdělávací využití 

Na lokalitě probíhá každoročně minimálně jedna exkurze pro širokou veřejnost vedená odborníkem 

na botaniku. Exkurze jsou situovány na přelom května a června k oslavě Dne dětí (poslední sobotu 

v květnu či první sobotu v červnu). Důvodem je nejvýraznější období květu orchidejí na lokalitě. 

Dále probíhají dobrovolnické akce, kdy jsou dobrovolníci seznámeni s ekosystémem této lokality a 

podílí se na jejím managementu ochrany. 

 

2.4.9. Další využití 

Lokalita se nachází na území CHKO Jizerské hory, lze zde spatřit řadu ochranářsky významných, 

ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin. 

 

2.5. Možné konflikty zájmů 

Lokalita se nachází v zastavitelném území. K možnému narušení či zániku biotopů by mohlo dojít se 

změnou vlastníka pozemku. 
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3. CÍLE A OPATŘENÍ 

3.1. Dlouhodobé cíle ochranářského plánu 

Cílem ochranářského plánu je zvyšování biodiverzity, biologické rozmanitosti, území, zachování 

současných biotopů a zlepšování jejich ekologických podmínek. 

Provádění ekovýchovných programů a vzdělávání široké veřejnosti prostřednictvím exkurzí. 

Zapojení veřejnosti do soustavné péče o lokalitu prostřednictvím dárkového certifikátu Květina pro 

Tebe, a tím podporovat a šířit myšlenku hodnoty výskytu květin ve volné přírodě. 

 

3.2. Modifikující faktory a jejich zhodnocení 

Modifikujícími faktory mohou být omezenost finančních zdrojů či personálu pro management 

lokality, změny v legislativě, která je v současnosti řešena zákonem 114/92 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, jelikož se území nachází ve III. zóně ochrany CHKO Jizerské hory. Lokalita může být dále 

ohrožena emisemi a zčásti i erozí ze svahu od pozemní komunikace.   

 

3.3. Operativní cíle ochranářského plánu 

Udržení populací orchidejí rostoucích na lokalitě a snaha o navýšení jejich počtu vhodným 

managementem, a dále vytváření biotopů příznivých pro ostatní druhy rostlin a živočichů. Osvěta 

široké veřejnosti i místních obyvatel. 

 

3.4. Navrhovaná opatření s určeným termínem, náklady a zodpovědností za realizaci 

Opatřením je pravidelné kosení louky na přelomu července a srpna (v srpnu). Náklady a 

zodpovědnost za realizaci nese Čmelák – Společnost přátel přírody, z.s., ale velkou částí 

v managementu o lokalitu přispívají dobrovolníci, v posledních letech je to Advaita, z.ú. V některých 

letech finančně přispívá CHKO Jizerské hory na likvidaci pokosené biomasy z peněz, které zbývají 

v programu přispívajícího na péči o oblasti CHKO. 

U vlhkých luk (T1.5, T1.6, R2.2) je třeba pokračovat v sečení, a to zatím v intenzitě 1× ročně. Dle stavu 

a vývoje porostů je možné později snížit intenzitu sečení krátkostébelných trávníků na 1× za 2-3 roky, 

eutrofnější bylinné úseky je však nutné kosit každoročně, ideálně v prvních letech i dvakrát za rok, 

aby se potlačila dominance nežádoucích bylin.  

Dosud nesečené mezofilní trávníky v jižní části území (dílčí plocha 3 a 5) doporučuji rovněž kosit, a to 

nejméně 3 roky po sobě každoročně (po 1 seči), v dalších letech případně v delším intervalu. Kosení 
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zde musí předcházet výřez mladých náletových dřevin. Dále lze doporučit další redukci náletových 

dřevin v hlavní, dnes již sečené části území, neboť tyto zde vytvářejí nežádoucí zástin. 

Smrkový lesík ve východním výběžku lze ponechat bez zásahu, tj. smrk na dožití, s případným 

výřezem vmezeřených náletových dřevin (bříza, jeřáb, osika) a podsadbou buku, klenu a jedle s 

nezbytnými ochranami proti zvěři. Pionýrské lesíky v jižní části území (zejména dílčí plocha 4) je 

možné okrajově zmenšit, aby se snížil jejich stínící vliv na okolní louky, úplné odlesnění ale spíše 

nedoporučuji, neboť na odlesněných plochách by nebylo možné v dohledné době vytvořit 

hodnotnější biotop. 
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Palackého, Praha a Olomouc. 

VALEČKA J. [red.] (1998): Geologická mapa ČR (1:50 000). List 02-24 Nový Bor. – Český Geol. Ústav, 

Praha. 

VESECKÝ A. [ed.] et al. (1958): Atlas podnebí Československé socialistické republiky. – Praha. 

VESECKÝ A. et al. (1958): Atlas podnebí Československé republiky. – Hydrometeorologický ústav 

ČSAV. 

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 

Sb. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zejména dle zák. č. 218/2004 Sb. 

a 

Metodika zpracovávání ochranářských plánů lokalit v péči pozemkového spolku (Schváleno Radou 

NPS 25. 10. 2007) 

ČUZK. Veřejný dálkový přístup katastru nemovitostí dostupný online z: 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1178535504 
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4.1.2. Fotografické snímky a WMS zdroje 

[0] Titulní strana – fotoarchiv Čmelák - SPP, z.s. 

[1] složka Shapefile katastru obce Horní Maxov [688223] z http://services.cuzk.cz/shp/ku/ 

[2] wms GR_ZM10 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx 

[3] wms ZM10 a hillshade raster (Liberecký kraj) http://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/priroda? 

[4] wms ZM10 a typy půd ČR 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_typy_pud/MapServer/WMSServer 

[5] wms ZM10 a Land Cover CORINE 2012 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_corine_2012/MapServer/WMSServer 

[6] wms ZM10 a vodní útvar http://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll 

[7] wms ZM10 a přírodní biotopy 

https://gis.nature.cz/arcgis/services/Biotopy/PrirBiotopHabitat/MapServer/WmsServer? 

[8] Vymezení a popis dílčích ploch lokality 

[9] Müllerova mapa http://mapy.vugtk.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map_data/wms.map& 

[10] II. Vojenské mapování 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani/MapServer/WMSSer

ver 

[11] III. Vojenské mapování 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSSe

rver 

[12] Výřez z Hlavního výkresu krajinné koncepce ÚP města Lučany na Nisou, dostupné online z: 

http://www.lucany.cz/urad-2/uredni-deska/oznameni-o-konani-opakovaneho-verejneho-

projednavani-o-upravenem-navrhu-uzemniho-planu-lucany-nad-nisou-500.html?kshowback= 

[13] Kosení Orchidejové louky (fotoarchiv Čmelák - SPP, z.s.) 

[14] wms GR_ZM10 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx 

 

Tabulky: 

Tabulka 1: Floristický přehled 

Tabulka 2: Přehled významnějších druhů 
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Přílohy:  

Příloha 1: Topografická mapa s vyznačenými hranicemi lokality[2]  
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Příloha 1 
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 


