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Nová zvláště chráněná území  
v Karlovarském kraji
Martin Chochel, Krajský úřad Karlovarského kraje
 
Jednou z řady činností, kterým se Krajský 
úřad Karlovarského kraje ze zákona věnuje, je 
i agenda spojená s péčí a vyhlašováním zvláš-
tě chráněných území. Jedná se o proces, kte-
rý jde místy zcela hladce a stojí v zásadě jen 
čas, jindy je ale třeba vypořádávat řadu pře-
kážek a návrhy konfrontovat s místními zájmy. 
V roce 2018 se podařilo ukončit legislativní 
proces vyhlašování přírodní památky Koňský 
rybník a v roce 2019 pak přírodní památky 
Louky u Dlouhé Lomnice a přírodní památky 
Rudenská luční prameniště.

Přírodní památka Koňský rybník 
První jmenovaná lokalita zahrnuje plochu 
něco málo přes 2 hektary, která zaujímá repre-
zentativní biotopy evropsky významné lokality 

Borecké rybníky (vše ve vztahu ke Koňskému 
rybníku, podle nějž se nová přírodní památka 
jmenuje). Území leží nedaleko severního okra-
je města Ostrova a je součástí rybniční sousta-
vy a lesoparku. Jedná se tedy o návštěvnicky 
poměrně frekventované území, a přesto zde 
lze zastihnout množství zimujícího i hnízdící-
ho vodního ptactva, zajímavé druhy hmyzu 
i rostlin a v neposlední řadě celou přehlídku 
vzácných i běžnějších druhů obojživelníků, 
z nichž čolek velký představuje hlavní předmět 
ochrany evropsky významné lokality Borecké 
rybníky a jednu ze složek předmětu ochrany 
přírodní památky Koňský rybník. Velmi zají-
mavým aspektem pak je jarní shromaždiště 
skokana ostronosého, jehož samci se v době 
páření zbarvují do modra.

Přírodní památka Koňský rybník. Foto Vít Tejrovský.
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Přírodní památka Louky u Dlouhé Lomnice 
Tato lokalita se nachází asi 1 km východně 
od Dlouhé Lomnice, jejíž celé území náleží 
pod správu města Bochova. Přírodní památ-
ka zahrnuje asi třetinu území stejnojmenné 
evropsky významné lokality a představuje 
komplex vlhké a přechodové louky s ochra-
nářsky velmi cennou florou. Evropsky vý-
znamná lokalita byla vyhlášena z důvodu 
ochrany populace hnědáska chrastavcového, 
který se nyní, společně se vzácnými druhy 
rostlin, stal též předmětem ochrany přírod-
ní památky. Ochrana území bude sledovat 
hlavně nedotknutelnost území s ohledem 
na využívání lokality a cílem bude udržení 
extenzivního způsobu hospodaření, který je 
zde aplikován dlouhodobě. Přírodní památka 
poskytuje nejlepší zážitek v květnu, kdy zde 
hromadně vykvétají prstnatce májové, upo-
líny, všivec lesní, vachty, mochny bahenní, 
kosatce sibiřské a řada dalších druhů rostlin. 
Ke konci května a června je pak doplní celá 
plejáda druhů denních motýlů.

Přírodní památka Rudenská luční 
prameniště
Prameništní území leží při severním okra-
ji venkovské zástavby v katastrálním území 
Rudné a jedná se o dílčí část rozsáhlejšího 
území evropsky významné lokality Rudné. 
Do plochy přírodní památky byla vybrána 
nejcennější část území (představuje zhru-
ba 1/20 území výše uvedené evropsky vý-
znamné lokality) a tvoří ji tři, respektive čtyři 
víceméně stejně rozsáhlé segmenty v dohle-
dové vzdálenosti (dva jsou odděleny pouze 
linií místní cesty). Všechny části představují 
prameniště bezejmenného přítoku Rudného 
potoka. Kolem nich jsou soustředěny biotopy 
mechových slatinišť, přechodových rašelinišť 
a vlhkých kyselomilných lučních biotopů. 
Předmětem ochrany přírodní památky jsou 
tyto mokřadní biotopy a na ně vázané chrá-
něné druhy.

V roce 2019 proběhlo řízení o námitkách 
a řízení na základě oznámení zveřejnění ná-
vrhu plánu péče o předmětné území. V rámci 
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řízení nebyly v zákonné lhůtě 90 dnů doručeny 
žádné námitky dotčených vlastnických sub-
jektů. Území je vyhlášeno od března 2020.

Kromě výše uvedených území byla zpra-
cována i úprava hranic přírodní rezervace 
Vladař, z níž byly vypuštěny hlavně ochranář-
sky bezcenné plochy (část kulturních smrčin, 
případně letní dětský tábor), což umožní lep-
ší péči o dané území. Na Vladař se tak, díky 
ochraně přírody, například vrací pastva ovcí. 
Je připravován velký projekt, který pomůže 

odstranit nežádoucí porosty dřevin na samot-
ném vrcholu Vladaře, jež postupem času de-
cimovaly velmi hodnotná společenstva rostlin.

Aktuálně je v běhu také přehlášení přírod-
ní rezervace Chlum, která by se v budoucnu 
měla rozkládat na trojnásobně větším území 
než dnes. Měla by tak obsáhnout podstatnou 
část populace endemického jeřábu manětín-
ského a vzácných lesních orchidejí. ■

Porosty čertkusu lučního v přírodní památce Louky u Dlouhé Lomnice. Foto Petr Jiskra.
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  Rašelinné louky se vzácným prstnatcem plamatým (Dactylorhiza maculata) v přírodní památce Rudenská luční prameniš-
tě, (Nová zvláště chráněná území v Karlovarském kraji, str. 57). Foto Přemysl Tájek.

 Porost jednoleté trávy mrvky myšího ocásku (Vulpia myuros) u severního stavědla nádraží Františkovy Lázně (železniční 
přejezd Žirovnické ulice), 16. 6. 2017, (Divočina za humny, str. 46). Foto Václav Lupínek.



Jarní porosty jednoletých rostlin s lomikamenem tříprstým na nádraží ve Vojtanově, 
(Divočina za humny, str. 46). Foto Jiří Brabec.


