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Pramenná oblast řeky Odravy se nachází v  Dyleňském 
lese při jihovýchodním úpatí vrchu Čupřina (865 m). 
Lesy v této lokalitě byly pozměněny zakládáním smrko-
vých kultur a nevhodnými zásahy do přirozeného vodní-
ho režimu. Poslední drastické odvodnění, které bylo pro-
vedeno po roce 2000 tehdejší Lesní správou Františkovy 
Lázně, se nevyhnulo ani bezlesým partiím. 

Díky tlaku a aktivitě orgánů ochrany přírody v následu-
jících letech došlo k zasypání a hrázkování alespoň části 
odvodňovacích příkopů a tím i ke zmírnění negativních 
dopadů na  kvalitu mokřadních biotopů. Dnes zde po-
třebnou péči o území (občasné kosení, údržba vyhovují-
cího vodního režimu, pomístní redukce dřevin) zajišťuje 
odbor životního prostředí Městského úřadu Mariánské 

Lázně ve spolupráci s karlovarským pracovištěm Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Zajímavé nelesní biotopy se nachází po  obou stranách 
červeně značené turistické cesty v  nadmořských výš-
kách mezi 720–750 m. Nejcennější vegetace a  druhy 
pak v plochách přechodových rašelinišť a lučních slatin. 
Za  všechny jmenujme například toliji bahenní (Parna-
ssia palustris), tučnici obecnou (Pinguicula vulgaris), 
prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis susp. ma-
jalis), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), suchopýr širo-
listý (Eriophorum latifolium), vítod douškolistý (Polygala 
serpyllifolia), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), ostřici 
blešní (Carex pulicaris), stařinec potoční (Tephroseris cris-
pa) či rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). 
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Přechodové rašeliniště na Staré mohelenské. Foto Miroslav Trégler.



Z  chráněných živočichů jsou odtud 
uváděni čolek obecný (Triturus vul-
garis) a  čolek horský (Triturus alpe-
stris) (Matějů 2008).

Severní část bezlesí byla v roce 2002 
navržena na  vyhlášení za  přírodní 
rezervaci Stará Mohelenská. Bohužel 
se zánikem okresních úřadů a  pře-
nosem těchto kompetencí na  kraje, 
zapadl i  vlastní návrh. S  odstupem 
času se jeví jako vhodnější ochrana 
širšího území mezi zaniklými obcemi 
Slatina a Nové Mohelno, území pro-
tkané mozaikou kvalitních podmá-
čených smrčin, s biotopy rašelinnými 
i slatinnými, včetně Staré Mohelen-
ské. Takto velkoryse, i  s  požadav-
kem na  částečnou bezzásahovost 
ve  vybraných lesních porostech, by 
měl být koncipován moderní návrh 
na  ochranu zdejší přírody formou 
maloplošného zvláště chráněného 
území. 

Začátkem letošního roku se podařilo 
území registrovat jako významným 
krajinný prvek v  rozsahu bezlesí 
na  p.  p.  č. 168, 171, 172, 174, 175 
k. ú. Nové Mohelno, pro rok 2011 
zadal Městský úřad Mariánské Lázně 
průzkum vybraných skupin hmyzu. 
Základní údaje o  území obsahuje 
informační tabule instalovaná při již 
zmíněné cestě. 

1. Tolije bahenní. 

2. Stařinec potoční. 

3. Slatinná louka se suchopýrem 
širolistým.

4. Zábělník bahenní.

5. Všivec lesní. 

Všechny fotografi e Miroslav Trégler.
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