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Prvním územím vyhlášeným v  srpnu 2008 je Přírodní 
památka Podhorní slatě. Lokalita se nachází východně 
od Ovesných Kladrub podél přítoku do Podhorní nádr-
že, severně od železniční trati. Rozloha území je 17,65 
ha. Předmětem ochrany je zde komplex mokřadních 
a  rašelinných luk, který je domovem vzácného motýla 
hnědáska chrastavcového. Početná populace hnědáska 
chrastavcového byla již dříve důvodem k  zařazení to-
hoto území do soustavy evropsky významných lokalit 
Natura 2000. Mimoto se zde vyskytuje řada vzácných 
druhů cévnatých rostlin, z nichž  18 je zařazeno v Červe-
ném seznamu. Nejvýznamnějšími jsou ostřice Davallova 
(Carex davalliana), ostřice blešní (Carex pulicaris), ostřice 
přioblá (Carex diandra), tolije bahenní (Parnassia palust-
ris) a kruštík bahenní (Epipactis palustris). Zájemce o po-
drobnější informace o fl óře, vegetaci a vývoji populace 
hnědáska chrastavcového na lokalitě odkazuji na práce 
Tájek et Bucharová (2004), Tájek (2006), Konvička et al. 
(2005).

V  září 2008 byla vyhlášena Přírodní památka Těšovské 
pastviny. Území se nachází východně od obce Těšov 
u  Milíkova, při západním okraji CHKO Slavkovský les 
na příkrých západně orientovaných svazích. Území se 
skládá ze dvou oddělených částí o celkové rozloze 11,53 
ha. Předmětem ochrany přírodní památky jsou svahové 
luční porosty, které hostí významnou populaci vstava-
če kukačky (Orchis morio – silně ohrožený druh podle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a  populace dalších zvláště 
chráněných rostlin, především vemeníčku zeleného (Co-
eloglossum viride), vemeníku dvoulistého (Platanthera 

bifolia), pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), 
vratičky měsíční (Botrychium lunaria) a  hruštičky pro-
střední (Pyrola media). Detailní údaje o květeně Těšov-
ských pastvin, početnosti populací jednotlivých vzác-
ných druhů apod. lze nalézt v připravovaném Sborníku 
chebského muzea (Brabec, Tájek et Hertel).

Obě území vyžadují speciální způsob managementu, 
který nebyl v ideálním souladu s dosavadním zeměděl-
ským obhospodařováním – a to bylo spolu s výjimečnou 
přírodovědnou hodnotou lokalit hlavním důvodem pro 
jejich zařazení mezi maloplošně zvláště chráněná úze-
mí. Pro Podhorní slatě i Těšovské pastviny byl zpracován 
podrobný plán péče, který by měl zajistit nejlepší mož-
né podmínky pro uchování zde chráněných přírodních 
fenoménů.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vlastníkům dotče-
ných pozemků za vstřícný postoj a pochopení při vyhla-
šování těchto území a  především za ochotu aktivně se 
podílet na zachování zdejších výjimečných přírodních 
hodnot.
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Nová chráněná území 
ve Slavkovském lese

V roce 2008 byly v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les vyhlášeny dvě nové „rezervace“ - 

Přírodní památka Podhorní slatě a Přírodní památka Těšovské pastviny.

Přemysl Tájek, Správa CHKO Slavkovský les
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