
Jalovcová stráň

Základní identifikační údaje lokality
Název: Jalovcová stráň v Širokém Dole
Kategorie ochrany: žádná
Registrace: x
Biogeografický význam: lokální
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Katastrální území: Široký Důl
Parcelní čísla: 997 a 998/5 (KN)
Celková rozloha: 0,4070 ha
Ošetřovaná plocha: 0,4070 ha
Mapový list: 1: 2880     XX-20-11, 15, 16;

Charakteristika:
Lokalita se nachází severně od obce Široký Důl. Jedná se o úzký
pás s počátkem ještě v obci, a táhne se severozápadním směrem 
rovnoběžně se silnicí směr Lubná, přes pole od ní cca 80 m 
vzdálen.

Předmět ochrany:
Suchá stráň jižní expozice, kdysi pasená s výskytem jalovce 
obecného (pravděpodobně též hořce brvitého) a pětiprstky 
žežulník(Jan Košnar, 2016). Ve zdejší oblasti je toto 
společenstvo velmi ojedinělé. 
Společenstva jsou ohrožena nálety jasanu ztepilého a 
nebezpečným rozšiřováním slivoně trnky a hlohu obecného.
Lokalitu v roce 2006 navštívila skupina botaniků, která ji 
označila za velmi významnou – výsledky jejich botanického 
průzkumu nám bohužel nebyly dosud dodány.  
Lokalita není registrována jako VKP.

Ohrožené druhy rostlin:
jalovec obecný – Juniperus communis Alpina
hořec brvitý – Gentiana ciliata (předpokládán)
pětiprstka žežulník – Gymnadenia conopsea

Botanika:
Komplexní mapování nebylo provedeno.

Prováděná opatření:
Lokalita nebyla dlouho obhospodařována. V roce 2007 a 2008 byly
na lokalitě vyřezány náletové dřeviny a plocha byla pokosena 
křovinořezy. V roce 2009–2015, 2017 a 2019 byla celá lokalita 
pokosena křovinořezy, shrabána a vynošena. V roce 2016 byla 
lokalita ponechána bez ošetření. V roce 2018 byla v předjaří 
provedena likvidace náletových dřevin na ploše 813 m2. 
Na sklonku léta je třeba pokosit celou lokalitu křovinořezy 
z důvodu zabránění opětovnému nárůstu náletu, přičemž dávat 



pozor na semenáče jalovců! Travní a dřevní hmota bude shrabána 
a vynošena mimo lokalitu. Údržbu provádí I. ZO ČSOP Polička od 
roku 2007. 

Efekt navrhovaných opatření:  
Likvidace nežádoucích dřevin (zejména náletu jasanu, slivoně 
trnky, hlohu a růží) uvolní životní prostor pro jalovce a 
umožní jim dále se semenit a rozmnožovat. Pravidelné kosení je 
nezbytné pro zachování výskytu druhu.

I. ZO ČSOP Polička
Březen 2020


